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Volby staronového vedení KSČ

Dokonalá izolace

Číslo 12.

Život zgovu přesvědčivě potvrdil, že největší
hodnotou komunistů socialistických zemí, jejich
spolehlivou oporou a mohutnou zbraní v boji pro
ti třídním nepřátelům byly, jsou a budou síla so
cialistického internacionalismu, bratrská semknutost socialistických států, jejich pevná solidarita
e vzájemná podpora . . . Československá sociali
stická republika nyní stoji před celým světem jako
pevný článek velkého svazku národů, které budují
nový živof> a nikomu se nikdy nepodaří vytrhnout
Československo ze socialistického tábora, narušit
naše bratrství a přátelství . . .
Spolehlivou zárukou zlepšeni celkové mezinárod
ní situace, zajištění příznivých podmínek pro usku
tečnění našich velkolepých plánů výstavby socia
lismu a komunismu je všestranná spolupráce so
cialistických zemí. Dovolte, abych z tribuny va
šeho sjezdu prohlásil, že KSSS bude i nadále po
kračovat v linii upevňování a rozvoje takové spo
lupráce. Tato politika byla s veškerou jasností
potvrzena XXIV. sjezdem naší strany, a učiníme
vše, co je v našich silách, pro neustálé upevňová
ní jednoty a síly světové socialistické soustavy —
této největší vymoženosti revolučních sil lidstva ... .

gán ve státě: Vasila Bil’aka, P. Colotku, K. Hoffmanna, G. Husáka, A.
Indru, A. Kapka, J. Kempněho, J. Korčáka, J. Lenárta, Ludvíka Svobodu a'
L. štrougala a za kandi
dáty předsednictva M
ÉEřuškoviče a V. Hůlu.
Předsedou ústřední kont
L. Brežněv na sjezdu KSČ v Praze
rolní a revisní komise zů
stává M. Jakeš, jehož zá
Vedle ovací očekávala znovu objevilo mnoho sou-" čik, B.’ Laštovička, Šejnův stupci jsou Eduard ManDOKTRÍNY A EKONOMIE
se od řadových delegátů druhů, kteří hráli své ro přítel M. Mamula, šefred. vd’ák a jeden z nejvíce ne
náviděných
lidí
v
Česko
Sjezdy
komunistických stran — naposled v Bulhar
už jen jedna další povin le v době Novotného a Rudého práva M. Moc, Vi
sku a Československu — jen znovu potvrdily, že je
slovensku
ve
dnech
po
nost a to hlasovat. I té vedle nich ti, co se činí lém Nový, E. Rigo, R.
dinou rozhodující silou v celém socialistickém bloku
se všichni zhostili na vý až v době pozdější. Uve Rohlíček, Lad. štoll (!). okupaci Viliam šalgovič. zůstává vedoucí skupina soudruhů v Moskvě, která
Generální tajemník ČfV řídí, přikazuje, trestá a odměňuje dle své vůle. Zů
bornou - nikde hení zmín deme aspoň několik jmén: “mládežník” Juraj Varhoka o. tom, že by se mezi P. Auersperg (který se lík, bývalý předseda ÚRO KSČ Gustáv Husák, o je stalo pravidlem, že měřítko platné pro Sovětsky
svaz se zásadně používá i pro satelitní státy bez
1.195 přítomnými delegáty znovu proslavil v roce F. Zupka aj. Mezi kandi hož “zvolení” nebyly žád ohledu na jejich zvláštní podmínky.
našla za pětidenního zase 1968 svou spoluprací se dáty klesl gen. O. Rytíř né pochyby, má k ruce
Ani “vedoucí skupina” sovětů však už nevystihuje
dání jedna jediná ruka, sovětskou vysílačkou Vlta a V. Tatarka.
sekretariát, v němž jsou: docela skutečnost, jak byla patrná a potvrzená- lekterá by se zvedla aspoň va), Novotného ministr
Tito a jim podobní sou V. Bil’ak, Jan Fojtík, M. letošním XXIV. sjezdem sovětských komunistů. “Ko
lektivní vedení” bylo znovu nahrazeno "vládou silné
proti jednomu z mnoha zahraničí V. David, Gusta druzi na ustavujícím za Hruškovič, A. Indra, J. ruky” Leonida Brežněva, který nemá v zemi v sou
předem připravených ná Fučíková, Jan Havelka sedání ÚV “jednomyslně Kempný, J. Lenárt, M. časné době vážného konkurenta a který tedy může da
vrhů. Jednomyslnost byla (školství, cenzura), velvy zvolili” do předsednictva Moc, F. Ondřich a O. leko nejvíce zasahovat do záležitostí celého impéria.
I když nesoustředil ve svých rukách moc. jakou měl
vždy naprostá - jedno slanec v SSSR B. Chňoti výtečníky, kteří mají tvo Švestka.
Stalin, zdá se podpora jeho politiky na sovětské po
myslnost hazardérů, kteří pek, D. Kolder, L. Koval- řit fakticky nejvyšší or- (Pokračování na'str. 2) ' měry docela solidní: armáda, KGB, straničtí a vlád
vsadili celou svou budouc
ní funkcionáři a část inteligence, prosazující dosud
“socialistický realismus” , představují sílu v sovětech
nost na moskevského ko
zatím nepřekonatelnou.
ně.
Československo profituje menej
K jakýmkoli úvahám o dalším vývoji v evropských
Favoritom je Rumunsko,
Sjezd sám nepřinesl
satelitních státech je tedy třeba zamyslet se nad
žádná překvapení ani
problémy Sovětského svazu a nad předpokládaným
svým průběhem ani zvo
pokusem o řešení, které lze očekávat za Brežněvova vedení.
lenými funkcionáři. Mezi
Sovětský svaz musí dál čelit odstředivým silám
Potreba či škodlivost' rozšírenia obchodných stykov západných krajin s ko
115 novými členy ústřed
uvnitř země. Brežněvova doktrína, veřejně vyhláše
munistickými
štátmi
boli
predmetom
už
mnohých
dihých
diskuzií.
Dnes
uvádního výboru. 45 kandidáty
ná poprvé po okupaci Československa, se vlastně po
a 51-členy ústřední kont zame referát o vlaňajšom americkom obchode s Východnou Europou s komen- léta uplatňuje na Ukrajině, v Baltických státech i
za Uralem. Mimořádné úsilí sovětů o uznání plat
Redakcia
rolní a revisní komise se tárom, ktorý takýto obchod schvaTuje.
nosti této doktríny i pro satelitní země. jak se pro
Y minulem roku sa po nil. do akej miery napo jevilo v neskrývaném tlaku na Husákovo vedení
prvý raz od skcmčenia máhal rozvojů americ KSČ. má jistě pro sověty smysl. Poděkování “řád
Sebevražda syna
druhej světověj vojny kých hospodářských vsťa- ného sjezdu” československých komunistů za sovět
usměrňovali
obchodné hov s Východnou Europou. skou pomoc v roce 1968 usnadní nepochybně podob
Vítězslava Nezvala?
né zákroky při příštích možných pokusech o uvol
vsťahy Spojených štátov Úhrnná správa má byť nění v jiných satelitních státech. Brežněvovo vedení
Mnichoyské České slovo cituje ve svém posledním
s Východnou Europou totiž vodítkom pre budúc- je připraveno řídit sovětskou politiku tak, aby při
čísle (červen 1971) pařížský Aragonův týdeník Les
podlá
novelizovaného zá nosť. móže podl’a praxe poutání členů Varšavské smlouvy k SSSR bylo po
Lettres Françaises, který uveřejnil 11. května člá
nek nadepsaný "Je to pravda . . . ?" , v němž dává kona o kontrole americ odpovedať na mnohé spor čase tak pevné a mezinárodně uznané, jako je dnes
třebas připoutání Ukrajiny.
komunistický autor Aragon tyto otázky:
kého vývozu -do komuni né otázky, ktoré sa vy
Do všech příprav a záměrů bude však nepochybně
"Je to pravda, že syn velkého československého
stiekých štátov. Obchod skytli a stále ešte pri- nejvíce zasahovat hospodářská situace celého bloku
bépníka Vítězslava Nezvala, mého přítele, zemřelé
ho před několika lety, nedávno dobrovolně zahynul ný zákon z decembra chádzaju v rozpravě o ú- — nemožnost za nynější soustavy zvýšit produkci tak.
1969 nahradil starý zákon čelností začlenenia obcho aby se přiblížila přiměřené výrobě v kapitalisticskokem s okna?
! kých státech. Přizpůsobování země kompjúterové
Je to pravda, že tento fakt, o kterém v tisku z roku 1949. ktorý z ohla- du s Východnou Europou technologii moderních dob si vyžádá růst technickv
současné pražské vlády nebylo ani zmínky, se tají?
do
celkovej
liberalizácie
dov na národnú bezpeč
vzdělané generace, která se nespokojí postavením, v
Je to pravda, že tento nešťastný chlapec, dohnán
nost’ a z dóvodov hospo amerického zahraničného němž by byla podřízena pologramotným stranickým
ke svému činu situací ve své vlasti, zanechal dopis
dogmatikům. Sovětské vedení nemůže zabránit tomu,
dářských za 20 rokov pří obchodu.
na vysvětlenou, který se zřejmě ztratil?
aby větší volnost v hospodářství se nepojila s větší
Správa vyznieva optimi volností politickou — v Sovětském svazu i v dneš
Je to pravda, že v tomto dopise žádal, aby jého sné obmedzoval export
popel byl uložen u hrobu jeho otce,' a že tomuto přá amerického tovaru do ko sticky a podporuje tie si ních satelitech.
_tp.
ní nebylo vyhověno?
ly v kongrese i v obchod
munistických krajin.
Je to pravda, že něco takového je možné v sociali
Ministerstvo
obchodu ných kruhoch, čo liberaPublished by F. Váňa,
stické zemi? A že je to možné v zemi Vítězslava
právě vydalo súbornú lizácii prajú a stále o ňu
Nezvala, básníka komunistické budoucností?
8 Moorhouse St., Richmond, Víc., 3121.
Doufám jen, že to bude vyvráceno."
správu o tom.'ako sa no bojujú. V dósledku odstraPrinters: “Unification” Pty. Ltd.
Podepsán: Aragon.
vý zákon svojím liberali- nenia výše tisíc páťsto
497 Collins St., Melbourne, Vic.
Zatím, resp. do 7. června tr., československý tisk
začným zameraním uplat (Pokračování na str. 2)

"Ať žije Sovětský svaz!", "Sláva KSČ!", "Družba!" (se Sovětským svazem),
"Hurá!" (při řeči o zásluhách soudruha Brežněva) — to byly nejčastější vý
křiky a skandování nadšeného davu, který představoval delegáty tzv. XIV.
sjezdu Komunistické strany Československa ve dnech 25. až 29. května v Praze.
Vedle toho zaznamenávaly ovšem všechny československé noviny potlesk, bouř
livý potlesk nebo bouřlivý potlesk s povstáním a ovacemi, čímž se pro delegáty
slušelo přerušovat sáhodlouhé projevy vedoucích domácích í hostujících sou
druhů. i slzy — z pohnutí, z nadšení a z vděku — byly zachyceny na-papír
pro věčnou památku. Vděk především byl na místě. Vždyť bez přátelské inter
nacionální ‘ pomoci'Sovětského svazu před necelými třemi lety a bez dokonalého
řízení věcí místními místodržícími v minulých dvou letech by se tito delegáti
nesměli zúčastnit stranického potlachu a ani by nemohli přijímat funkce a
pocty, využívat výhody, které jsou spojeny s životem na komunistickém výsluní.

Obchod USA
s Východnou Europou

na Aragonovy otázky neodpověděl.
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Dokonalá izolace
(Pokračování se str. 1) '
Před podělováním spo
lehlivých soudruhů funk
cemi schválil sjezd někte
ré úpravy stanov. Přede
vším byla zavedena na
místo funkce prvního ta
jemníka staronová funkce
generálního
tajemníka,
kterou naposled oficiálně
zastával Rudolf Slánskv.
Dosavadní čtyřleté funk
ční období ÚV se změnilo
na pětileté a pro přijímá
ní nových členů do strany
byla znovu
obnovena
dvouletá čekací lhůta.

Rozhodnutím, které do
sud nebylo oznámeno v
čs. tisku,' bylo vráceno
pozastavené členství ve
straně Antonínu Novotné
mu. Byl to prý předem
dohodnutý kompromis, dle
něhož naproti tomu nebu
de zahájeno trestní řízení
proti A. Dubčekovi.
“Dosáhli jsme historic
kého vítězství” , řekl Ha
sák v závěrečném proje-

vu na sjezdu, aniž se mu
podařilo vysvětlit, jaké a
čí že je to vítězství. Asi
nevědomky a jen symbo
licky naznačil českoslo
venskou skutečnost re
daktor pražské Práce,
když mezi posjezdové re
feráty. projevy a prohlá
šení uveřejnil dojemný
popis pěti svátečně odě
ných soudruhů, kteří při
šli do Stromovky, totiž do

H L ÍD Á N I DĚTÍ V MELBOURNE
provádíme po celý den i noc, včetně víkendů, též
po do® íkolních prázdnin nebo dlouhodobě, v
příjemném prostředí, s výtečným jídlem a za
stálého dozoru. Informujte se.

Parku kultury a oddechu
Julia Fučíka k sjezdové
mu paláci, aby “v soula
du s programem strany”
ohlásili pracovní závazek
svého podniku - Stavební
izolace n. p. Českosloven
ská komunistická strana
nebyla při stavbě komu
nismu nikdy tak izolová
na od mas českosloven
ského lidu, jako v době,
kdy hlásila své vítězství.

IRENA KOPÁČKOVA
1a Beatríce Ave., Surrey Hiils, Víc. 3127

Telefon: 88-1368

DARUJTE

moderní keramiku

ELLIS

OBCHOD USA S VÝCHODNOU EUROPOU

lupráce s Východnou Eu
ropou.
V amerických vládnych
a obchodných kruhoch sa
SWISS T R A IN ED
zvlášť oceňuje tá okol
W ATCHM AKERS
nost’. že tento prirastok
K. E b n e r
znamená zvýšenie výcho19 York St.,
doeuropskébo podielu na
SYDNEY
celkovom americkom zavchod do Wynyard Stn.
(naproti pohyb, scho
hraničnom obchode zo
dům). Telefon: 29-7543
šesť desatín na sedem desatin percenta.
Nás v prvom radě za
ujímá. ako v týchto roz
MODERNÍM ŽENÁM
Nejnovější americký
vij a júcich sa vsťahoch
způsob léčení bolení
zerá Československo. Je
hlavy, bolestí v zádech,
ho podiel na americkom
rheumatismu atd., ja 
exporte i na východoeukož i udržování štíhlo
sti můžete mít ve svém
ropskom vývoze do Ame
domě za zvlášť sníže
riky nie je sice verky,
nou cenu, zavoláte-li
možno hádám povedať. že
(Melb.) 439-9025 po 6.
vzhTadom iA Ž hospodářská
hod. večer
vyspělost" Československa
. ani nie uspokojivý, ale je
tu jeden
pozoruhodný
zjav. Spolu s PoFskom sú
MUDr. Vladimír Tomáš, Sc. C.
to jediné východoeuropské
a MUDr. Margaret Tomášové
státy, ktoré už po niekol’oznamují, že zahájili lékařskou praxi na
ko rokov viac do Ameriky
492 Glenhunfiy Rd., Elsternwick, Víc. 3185.
dodávajú ako z Ameriky
Telefon (Melbourne) 53-3601
privážajú. V amerických
úvahách o liberalizácii
obchodu bola vždy obava,
Provádíme veškeré práce optické
či sú východoeuropské
přesně, rychle a za levné ceny
krajiny připravené na
rozvoj obchodu, či budú
mať vhodný sortiment na
americký trh. Případ Če
skoslovenska nás poučuje,
537 Hampton St.
že by sa dalo daleko viac
Hampton, Vic.
vykonat’ a že Českosloven
Telefon: 98-5756
sko by sa mohlo uplatnit’
daleko viac na americkom trhu ako doteraz. Leho v poradí amerického
exportu do Východnej Eu
ropy je Československo až
na piatom mieste, až za
Velký výběr jakostního masa a uzenin
Sovietským zvázom. PoF
najdete v českém řeznictví a uzenářství
skom. Rumunskom a Maďarskom. V poradí ex
U FRANTIŠKA ŘÍHY
portu do Ameriky je na
treťom mieste za PoF
73 Mclntyre Rd., Nfh. Sunshíne, Víc., tel. 311-2019
skom a Sovietským zvaKvalitní maso - uzené maso - uzeniny všeho druhu
zom. Československé hoNaše specialita: domácí jaternice a jelítka
spodárstvo a českosloven
frankfurtské párky, turistický salám.
ský trh teda profituje zo
(Pokračování se str. 1)
druhov tovaru z kontrolnej- listiny a uvoFnenia
predpisov o vývozných licenciách vzrástol totiž
vlaní americký export do
Východnej Europy v po
rovnaní s rokom 1969 o
sto tridsaťštyri milionov
dolárov, čiže o tridsať
percent. Vzrástol nepatr
né aj dovoz z Východnej
Europy do Ameriky a to
o tridsať milionov dolá
rov, číže1- asi o patnásť
percent.
Takýto prirastok v
oboch smeroch obchodnej
činnosti za jeden rok tře
ba uvítat’, posudzovať
ako praktické overenie
správnosti snáh za liberalizáciu hospodárskej spo

M . CHRPA

Optical Service

spolupráce so Spojenými
štátmi menej akoby mohol profitovat’.
Z dóvodov všeobecne
známých favoritom v roz
voji americkej ' hospodář skej spolupráce s Východnou Europou je teraz Ru
munsko. V senáte bol od
hlasovaný - návrh, podl’a
ktorého prezident má do
stat’ zmocnenie poskyto
vat’
prostrednictvom
Eximbanky vládne záru
ky za hospodářské úvěry
do Východnej Europy. V
odbornom časopise Jour
nal of Commerce Ri
chard Lawrence píše, že
pre případ, že by sa kon
gres na takomto zmocně
ní pře prezidenta defini
tivně uzniesol. prezident
Nixon je nateraz rozhod
nutý použit’ ho, len v hospodárskej spolupráci s
Rumunskom. Odhliadnuc
od Juhoslávie. kíorá uží
vá doložku o maximáinych obchodných výho
dách ako aj úverovú služ
bu Eximbanky. obchod s
Rumunskom je už prak
ticky liberalizovaný. A
prezident Nixon požiadal
kongres, aby dostal zmoc
nenie udělovat’ vládne zá
ruky pre Rumunsko na
nielen obchodné ale aj in
vestičně úvěry.
Dušan Lehotský

86 Nicholson Str., Abbotsford, Vic.
Telefon

41 - 6 9 7 3

L E T A D LEM

SKUPINOVÉ

do Anglie nebo Belgie
za $ 463.v kteroukoli
roční dobu.
Reservujte u

do Frankfurtu a Vídně
pro
spolkové příslušníky

ALNA

ALMA

SER V IC E

I 330 Litiie Collins St.

;
i
;
[

za $ 715.-

Podrobné informace
ochotně sdělí

TR A V EL
;

LETY

MELBOURNE,
Vic., 3000
Telefon:
63-4001, 63-4002

TR A V EL
SER V IC E
336 Liitíe Collíns St.,

MELBOURNE
Víc., 3000
Telefon:
63-4001, 63-4002

OBRAZY A U M ĚLEC K É REPRO DUKCE

ve velkém výběru na skladě
RÁMOVÁNÍ obrazů a POZLACOVÁNÍ rámů

i nábytku odborně provádí
první pozlacovačská firma v Austrálii

(J. KOSŇAR PTY. LTD.
112 Maribyrnong Rd., Moonee Ponds, Víc.

Telefon: 37-3109
jakož í v č. 42 Howard St., North Melbourne

(pokračování William St.). Tel.: 329-8038
Krajanům poskytneme 15% slevu

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA M ELBOURNE
Vás srdečně zve na

TAN EČN Í Z Á B A V U
kterou pořádá v sobotu dne 17. července 1971

v nově zbudovaných moderních místnostech
Hawthorn Footbal Sociál Club-u, Linda Crescent, Hawthorn (proti hřišti)
Začátek v 8 hodin večer, konec ve 2 hodiny
• K dostání jsou všechny druhy vína. piva a lihovin za barové ceny
Účinkuje výborný čs. orchestr
Bohatá tombola
Reservování míst a předprodej vstupenek: tel. 306-5803 (Košňar),
306-4202 (Křepčík), 69-3855 (Maciboba), 53-2807 (R. Svoboda)
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ČESKOSLOVENSKO
VE: ZKRATCE
Barrandov a autor
vý symfonický orchestr za studiu
Nový jízdní řád

Od 23. května vstoupli
v platnost nový jízdní řád
ČSD, kterým se bude ří
dit 8.749 vlaků. Proti do
savadnímu rozsahu želez
niční dopravy se počet
vlaků snižuje o 500, hlav
ně ve vnitrostátní dopra
vě, kde hlavně v nočních
vlacích často cestuje jen
několik lidi. Zato v mezi
národní dopravě se posi
lují rychlíkové spoje hlav
ně do socialistických ze
mí. (P 20. 5.)

řízení F. Belfína. Zahraničním hostem festivalu je
í sofijská Státní filharmo
nie. (P li. 5.)
D ohoda se Š v ý c a rsk e m

Na zámku na Zbraslavi u
Prahy byla podepsána dohoda o hospodářském sty
ku mezi ČSSR a Švýcar
skou konfederací na léta
1971-75. (MF 8. 5.)
P ře h líd k a film ů

mnoha
námětů a scénářů
:
(Klec pro dva. Nahá pastýřka. Rakev ve snu vi
'děli). zemřel v Praze ve
věku 64 let. (SS 10. 5.)
Prof. Max. Křepinský,

;
náš
nejstarší romanista a
význačný
jazykozpytee.
zemřel ve věku 95 let. (SS
11. 5.)
F ilm a ři p řijeli

Quod licet Jovi. . .
Dušan Lehotský, New York
Na programe Hospodárskej a sociálnej komisie Spojených národov, ktorá za
sedala v máji v New Yorku, boli referáty o ekonomickej situaci! v Europe. Z
predloženej správy o europskom hospodárstve, ktorú připravili odborníci sekre
tariátu na základe úradných hlášení členských šfátov, sa dozvedáme, že všetky
výchoeuropské krajiny v roku 1970 značné pokulhávali vo svojom ekonomickém
rozvoji za Sovietskym zvazom. Lebo, zatial' čo Sovietsky zvaz dosiahol osem a
pol percenta prírastku, ostatně státy mali prírastky menšie: Rumunsko a Bul
harsko sedm percent, Pďsko a Albánsko šest', Československo, Východně Ně
mecko a Maďarsko po piatich percentách. V porovnaní s rokom 1969 v piatich
zo siedmich východoeuropských štátov došlo v roku 1970 k poklesu národného
produktu.

na zámek Hrádek u NeCelostátní přehlídka če- ,cfaanic ve Východočeském
ských a slovenských filmů kraji a natáčejí tam novy
pro děti v Gottwaldově český barevný film "Tou
Vo správě sa tiež ker, na sympóziu sa přijala Maďarsku postupovat’ a
V ystužené p la stic k é hm oty skončila vyhlášením ví ha Sherlocka Holmese” . Statuje, že plánované prí zásada, aby sa výsledky, prispósobovať sa tomuto
jsou hlavním tématem* jtěznýeh filmů a předáním (SS ÍL. 5.) _
rastky výchoeuropských hospodářského podnikania trendu ešte rýchlejšie.
mezinárodní konference, Icen. Cenu Jiřího Trnky u- MUDr. J. Čančík,
která se konala v Národ-; pdělila soutěžní porota re profesor hygieny a byv. krajin pre rok 1971 sú posudzovali nielen podlá
V tomto referáte zo
ním domě v Karlových' ížiséru B. Pojarovi za u- děkan fakulty všeobecné skromné a nebudu v sta efektívnych prírastkov na
Spojených
národov hodno
Varech. Účastnili se jí' tmělecký přínos do oblasti ho lékařství University ve vyrovnat’ náskok So- produkcii, ale aj podlá
zaznamenat’ aj zverejnevědci a odborníci z celé [animované kinematogra- Karlovy, zemřel náhle ve vietskeho zvazu.
nákladov, potřebných na nie listu, ktorý rumunská
Evropy, USA a ČSSRJ ffie u příležitosti uvedení věku 80 let. (SS 11. 5.)
[■•jeho filmu “Co to buch- Prof. ing. dr. J . Svoboda,
(MF 19. 5.)
Podstatná časť rokova- ochranu sociálneho pro- vláda poslala generálncčlen korespondent ČSAV. sia Komisie zabsala vlak stredia. To znamená, že v mu tajemníkovi U ThanMóda do polí
I Go” . (MF 15. 5.)
Ústřední výbor Českého Největší hotel
ředitel Výzkumného ústa
budúcnusti do podnikatel’- tovi ešte v apríli. Hovoří
svazu družstevních rolní Hlavní město Praha dosta vu včelařského. zemřel ve správa výkonného sekreskej kalkulácie musia byť sa v ňom, že Spojené ná
tára
Hospodárskej
komi
ků usiluje o to, aby se ta lo svůj zatím největší ho ■věku 71 let. Patřil k před
ké zemědělcům dostalo tel: ministr obchodu ČSR ním vědcům; oboru včelař sie Spojených národov pře začleněné aj položky na rody sa majú viac zaangapraktické a slušivé obleče Štěpán Horník otevřel nej ství a jeho moderního po Europu Janeza Stanovni- ochranu životného pro- žovať na urovnaní medziní. Ke spolupráci vyzval novější přírůstek do rodi jetí. (SS 11. 5.)
stredia.
národných sporov mieroObchod textilem Praha a ny Interhotelů Čedoku - Rozhovory ČSSR — NSR ka o výsledkoch medzinártxmébo
sympózia
na
oKonečne v súvislosti s vou cestou. Móžu však
Obchod obuví Gottwaldov. Olympik na pražské Inva Na základě vzájemné do
První kolekce modelů by lidovně. Najde v něm sou hody budou pokračovat v cfaranu životného prostre- budúcim
hospodářským byť úspěšné podlá názo
la předvedena novinářům. časně ubytováni až 813 ho Bonnu rozhovory o otáz dia. ktoré sa konalo za- vývojom vo Východnej ru rumunskej vlády len
stů.
(MF
15.
5.)
(MF 19. 5.)
kách vzájemných vztahů čiatkom mája v Prahe. Sú Europe tajomník Stanov- vtedy, keď sa budu prísne
Mezivládní dohoda
Akvarely u Řečických
ČSSR a Německou to výsledky po každej
. mezi
nik upozornil, že tle eko pridržiavať svojej charty,
V pražské galerii u řte- V čele vládní delegace ~
spolkovou republikou. (SS
štránke uspokojivé.
čických ve Vodičkově uli NDR přijel do ČSSR před 10. 5.)
nomické cpatrenia, ktoré to znamená dbať o rešci byla otevřena výstava seda Úřadu pro vynálezy Vítězná cesta
zavádzal Dubčekov režim pektevanie nezávislosti a
Janez
Stanovnik
připo
a
patenty
NDR
dr.
J.
obrazů zasloužilého uměl
je název výstavy, kterou menul. že problémy s c- v Československu a pro suverenity všetkých člen
ce Lva šimáka, která je Hammerling. Projedná s včera otevřeli k 50. vý
uspořádána k jeho 75. na příslušnými čsl. činiteli ročí založeni KSČ v Hrad ctsraBoa životného pro ktoré došlo k sovietskemr ských štátov a bojovat’
rozeninám, a zároveň mo uzavření mezivládní doho ci Králové. (P 8. 5.)
stredia sá iné v západnej zákroku, stanů sa nalie- proti zásahom zvonku do
tivována 50. výročím KSČ. dy o právní ochraně vy Přes 9.000 horníků
a
iné vo výenodr.ej Euro havou petrebou pre všet ich vnutornúch záležito
nálezů, ochranných zná v
(MF 21. 5.)
Ostravsko - karvinské
mek a chráněných vzorů. oblasti nastoupilo v sobo pe. ale že sa prejavila ky výchoeuropské kraji stí.
Nový hraniční přechod
pro osobní železniční do ,(P 18. 5.)
Čo nemohlo Českosloven
tu 8. 5. na svá důlní pra snaha po kaotinentálnej ny. Tak to bude diktovat
pravu mezi Českosloven Lidé na křižovatce
spoliqsráeL Prerazfl názor, ekonomický trend a těch sko za Dubčeka, móže tecoviště. (MF 8. 5.)
skem a Polskem byl slav Jedním z nejobsáhlejších Návrat z Ulánbátaru
nologicky vývoj na europ raz Moskva. Staré latin
nostně otevřen na úseku tvůrčích. záměrů drama Ministr práce a sociál že boj proti znebodnocoPlavec - Muszina. (SS tického vysílání čs. televi ních věcí ČSSR M. štan- vaniu životného prostre- skom kontinente.
ské
pořekadlo
hovoří
ze, věnovaných 50. výro cel se vrátil do vlasti z dia. ktorý v Europe už
21. 5.)
Stanoraik poznamenal “Quocl licet Jovi, non ličí KSČ, je třídílný televiz porady vedoucích orgánů značné pokročil, třeba
Minerálka z vodovodu
že Moskva to už dnes chá cet bovi" — čo je dovo
Dočkají se jí v příštím ro ní film “Lidé na křižovat práce a mezd členských viesť společné.
pe, sama sa tak zariaďu- lené bohovi, nie je dovo
ce obyvatelé Mladé Bole ce” podle románu národ států RVHP v Ulánbáta
slavi, kde podnik Vodní ní umělkyně Marie Pui- ru. (MF 10. 5.)
Rovnako ddíežiíé je. že je a dokonca povoluje lené volovi.
stavby buduje vodovod manové. (P 18. 5.)
Klokočka, který bude čer Heyrovského diskuse
pat vodu ze studní hlubo Polarografický ústav ČS
kých až 300 m. Při rozbo AV, nesoucí jméno J.
ru vody se zjistilo, že je Heyrovského, vyznamena
den z pramenů je minerál ného Nobelovou cenou,
ní a složením odpovídá pořádal v Liblicíčh již pá
Československý federální statistický úřad sdě
o 10,7% — na Slovensku o 16.9%, v českých zemích
poděbradské minerální vo tou “Heyrovského disku
lil
předběžné
výsledky
sčítání
lidu,
domů
a
byiú
o 8,6%. (K porovnání uvádíme několik čísel úřed
si”
.
Letošní
sympozium
dě. (SS 21. 5.)
k 1. prosinci 1970, které obsahují některá zají
ní australské statistiky: v obchodním roce 1968/69
má téma “Produkty a me
Zajímavou vykopávkou,
jež měla po 150 letech ziprodukty redox reakcí” .
bylo v Austrálii dokončeno 914.871 obytných domů
mavá data:
světovou premiéru, byla (P 18. 5.)
Československo mělo k 1. 12. loňského roku
a kromě toho 267.262 samostatných bytů. V roce
na večeru Pražských sym- Čs. taneční pár
1969/70 to bylo 1,040.543 obytných domů a 334.844
14.362.000
obyvatel,
z
toho
6,997.000
mužů
a
foniků, řízených dr. V. E. Vopatová a D. Nová
fiatů. Ke konci minulého obch. roku bylo v Austrá
7.365.000 žen, čili na 1.000 mužů připadá 1.053 žen.
Smetáčkem, 20minutová ček z Prahy se umístil
Rejchova skladba “Hud jako druhý v soutěži laZa posledních 10 let se zvýší! počet obyvatel o
lii rozestavěno 443.160 obytných domů a 252.828
ba na paměť slavných li tinsko-amerických tanců
samostatných bytů.)
616.000 osob, tedy pouze o 4,5%. Z tohoto počtu
dí a událostí” , která byla na sedmém mezinárodním
zaznamenalo Slovensko přírůstek 369.000 osob,
Zpráva čs. federálního statistického úřadu dále
nedávno objevena v Paří konkursu v litevském Kaukdežto české země pouze 247.000. Počet dětí do
uvádí, že se za posledních 10 let podstatně zvýšila
nasu. (MF 11. 5.),
ži. (SS 21. 5.)

STATISTIKA

Kociánová soutěž

Večer krále komiků

V Ústí nad Orlicí se ko
nal 13. ročník mezinárod
ní houslové Kociánovy
soutěže, kterého se zúčast
nilo 45 houslistů z ČSSR
a 32 zahraničních. Abso
lutní vítězkou se stala E.
M. Popová ze Sofie. Nej
lepší čs. účastník O. Dohanyi z Trenčína obsadil
až 4. místo. (P 10. 5.)

Divadlo hudby uvedlo po
řad, který k 80. výročí na
rozenin krále komiků Vla
sty Buriana připravil dr.
Josef Traeger. (SS 18. 5.)
Dohoda podepsána

Kulturní dohodu mezi
ČSSR a Itálií podepsali v
Černínském paláci v P ra 
ze náměstek ministerstva
zahraničí dr. Z. Trhlík a
italský velvyslanec A. BeTřetí hudebni festival
Antonína Dvořáka začal v nazzo. (SS 19. 5.)
Kulturním domě v Příbra Jiří Karásek,
mí. Zúčastnil se ho filmo scenárista ve filmovém

15 let se proti roku 1961 snížil o 427.000 osob a
jejich pódii na celkovém počtu obyvatel klesl z
29% na 25%. Naproti tomu přibylo o 558.000 oby
vatel starších 60 let a jejich podíl na celkovém
počtu obyvatel stoupl na 17%. — Počet zaměstna
ných a ekonomicky činných osob byl 6,952.000, tj.
48,4% všeho obyvatelstva (o 8% víc než před 10
Sety) a to 3,234.000 mužů a 3,118.000 žen. Z to
hoto počtu pracuje pouze 57,5% v mistě svého
bydliště.
Ke dni sčítání bylo v Československu 4,410.000
bytů. Za 10 !et se počet bytů zvýšil o 411.000, tj.

úroveň bydlení v Československu. Počet obytných
místností na 1 byt dosáhl v r. 1970 2.12 (před 10
lety 1.77), plocha obytných místností na 1 byt
39.40m2 (dříve 34.72) a počet osob na 1 byt 3.38
(dříve 3.58). 29% bytů má ústřední topení (v r.
1961 pouze 8%), jen 57% bytů má koupelnu nebo
sprchový kout (v r. 1961 33%), u 30% bytů je
zaveden plyn. V 69% bytových domácnosti je prač
ka, v 61% chladnička, v 73% televizor, 51% vysa
vač a 17% domácnosti vlastní osobní automobil a
16% motocykl.
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Vzpomínka
na Václava Hanku
V těchto dnech, 10. června, jsme vzpomínali nedo
žitých stoosmdesátých narozenin Václava Hanky, vý
značné postavy naší literární historie minulého století.
Narodil se v Hořiněvsi jako syn hostinského, po stu
diu gymnasia v Hradci Králové odešel do Prahy,
kde studoval filosofii a později ve Vídni práva.
Již tam se věnuje literatuře, pomáhá ^v redakci
C. k. Vídeňských novin a Prvotin pěkných umění.
Po návratu do Prahy, kde pokračuje ve studiu práv,
stává se po založení Českého musea 1818 (na dopo
ručení Dobrovského, jehož byl žákem) jeho kustodem
a později úředníkem. Jako kustod a vydavatel sta
ročeských památek si však počínal velmi nespolehli
vě, přibásňoval staročesky v rukopisech scházející
listy, nepravidelný verš Dalimilův přeměnil na pravi
delný verš osmislabičný a podobně. Překládal ná
rodní poesii srbskou, polskou i staroruskou a psal —
první u nás. — ohlasy lidové poesie a to velmi šťast
ně, takže např. píseň “Moravo, Moravo, Moravičko
milá” znárodněla. Po’'vzoru Dobrovského^ psal struč
né mluvnice a má velkou zásluhu na rozšíření anaglogického pravopisu. Hanka byl rusofilem, orientoval
se však na jeho oficiální vědecké kruhy, byl carofilem a důvěrníkem ruské vlády.
Jméno Hankovo však v naší literární historii zů
stává nerozlučně spjato s Rukopisy. Roku 1816 na
šel Hankou nastrčený Linda na desce staré knihy
tzv.; Píseň Vyšehradskou, jež byla přijata s nadšením
a bez podezření. 16. září 1817 objevil sám Hanka v
Králové Dvoře dva proužky a 12 pergamenových
lístků, což podle něho byla část třetí knihy obsáhlé
ho sborníku, čímž chtěl naznačit, jaké bohatství ná
rodních zpěvů jsme měli. Později byl poslán ano
nymně nej vyššímu purkrabímu, hraběti Kolovratovi,
rukopis zvaný Zelenohorský podle Zelené Hory u
Nepomuku. Obsah rukopisů ukazoval na sborník sta
ročeské poesie asi ze 13. století.
O pravost Rukopisů se rozpoutal v našem literár
ním i politickém životě boj. Dobrovský pochyboval
0 rukopisu Zelenohorském a označoval Hanku a Lin
du za falsifikátory. Po jeho smrtí pravost RKZ hájili
Palacký a Šafařík. Rukopisy se staly i předmětem
politického boje mezi Staročechy a Mladočechy.
V létech osmdesátých byly RKZ definitivně uzná
ny za padělky rozbory Gebaurovými — mluvnický
mi, Gollovými — historickými, Michalovými a Ha
nušovými — literámě-historickými a Masarykovými
— sociologickými. Profesor Dr. Píč, tvo-dý obhájce
pravosti RKZ, se po tomto jejich prohlášení za pa
dělky zastřelil.
Byť i byly RKZ falsifikáty, jsou to nej černější
vodní básně novočeské od KoUára. Nepříznivě půso
bily jako domněle cenný pramen v dějepise českého
1 slovanského dávnověku, ale jejich zásluhy jsou znač 
né a svědčí o velkém básnickém nadání Bankově.
Jimi se jednak posílilo národní sebevědomí v dobách
metternichovského útisku a slovanská vzájemnost,
jednak inspirovaly k cenným dílům básníky (Zeyer:
Vyšehrad), hudební skladatele (Smetana: Vyšehrad
v “Mé vlasti”, opera “Libuše”),, malíře (Mánesovy
ilustrace k Rukopisům, Aleš) i sochaře (Myslbekova
sousoší) a dále obohatily naši spisovnou řeč asi o
100 slov, oživujíce archaismy (jarý, pěvec) nebo
tvoříce slova podle slovanských jazyků (hovor, vévoditi).
Rukopisný boj v létech osmdesátých, jehož se Han
ka nedožil (zemřel 12. ledna 1861 v Praze), ukázal
vyspělost mladé české vědy a přes útoky osobní i
politické zvítězila svoboda a vědecké pravdy, třebas
trpké.
S rukopisnými podvrhy se setkáváme v mnohých
evropských literaturách, např. v anglické, německé,
bulharské, francouzské aj. Říkáme^ jim pia falsa,
jelikož padělatelé tímto dobře míněným podvodem
chtěli proslavit svůj národ, doplňujíce jeho starou
literaturu hrdinskými zpěvy.
Vzdor posudkům odborníků osmdesátých let zabývají
se RKZ stále ještě mnozí naši odborníci a vědci,
stále se vyskytují na některých stranách pochybno
sti o jejich padělání, a jest zcela možné, že z jména
Hankova bude postupem času odkryt nános a vrstva
prachu, jež je dobou zasypala a odsunula do zapo
mínání, zdá se, že toto jméno bude- ještě v budoucno
sti spojeno s dalším pátráním o pravdivosti či pa
dělku RKZ.
Ať již budou v budoucnu vyneseny jakékoliv sou
dy o RKZ, je nesporně, že Hankovo jméno bude mít
vždy své místo v naší literární historii.
Zdenko Milevský
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Roentgenování
plic
je povinné
PRO VŠECHNY OSOBY STARŠÍ
21 L E T . V Y U Ž IJT E PŘÍLEŽITO STI,
KDYŽ J E ROENTGENOLOGICKÁ
JEDNOTKA V E VAŠÍ OBLASTI I

Přesvědčte se, zda mají všichni Senové vaší rodiny včas
roentgenovány plíce. Provádí se ZDARMA. Kdokoli může mít
tuberkulózu — můžete být jejím nosičem a přenášet ji na jiné.
Je zvlášť důležité, aby se starší členové rodiny podrobili
tomuto rychlému a jednoduchému zjištění. T. B. se dá zpra
vidla léčit sna,dno a rychle. V případě potřebí delšího léčení
vyplácí se živitelům rodin STÁTNÍ PENSE. Dozvíte se, kdy
bude roentgen prováděn ve vašem okolí, nebo můžete zajít
kdykoliv do Mass X-Rays, 25 Flinders Lané, Melbouroe-City.
Telefon 63-4191

The Victorian Tuberculosis Association, Lonsdale Street, Melbourne, 3®® TB6JS

Obyvatelstvo v U SA a SSSR
V roce 1970 se ve Spojených státech amerických a Sovětském svazu uskuteč
nilo téměř současně sčítání obyvatelstva. Za sledované desítiletí (1960-1970)
vzrostl počet obyvatel v SSSR zhruba o 32 milionů (15,8%), v USA asi o 20 mi
lionů (11,1%). Sovětský svaz má dnes 240 milionů občanů. Spojené státy 204
miliony.

V obou státech se počet
městského
obyvatelstva
zvýšil mnohem větší mě
rou než počet obyvatelstva
venkovského. Tato tenden
ce je celosvětová a odha
duje se, že ve městech ži
je více než třetina světo
vé populace. Kolem roku

2000 bude podle údajů
OSN žít ve městech asi
80 procent všech obyva
tel zeměkoule (Austrálie
tohoto procenta již téměř
dosáhla).
Při sčítání v roce 195!)
byla v SSSR pouze tří mě
sta s více než milionem

POIOR!

]

S v ěd ectv í Jaroslava Brodského
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gangu

a

netečných

v a n g lick ém překladu

SOLUTION

;
!

GAMMA

v y jd e již ve d ru h é polovině č e rv n a 1971
Distribuce p rv n íh o v y lá n i b u d e rw objednávky!
předem d o k o n čen a nejp o x d ěji do J. výročí okupa !

oe Československa armádami Gangu.
Oprava knihy: Řada A : ve stejném provedení
jako česká vydání feeieaá lama, 1.900 kusů, cena
¡5 kan. dolarů. — Řada B: v plátěné vasbě, S00
¡kusů, cena 7 kan. deiart. Poštovné: Kanada a
¡USA 35 centů.
Všechny výtieky 1. vydáni pro Vaěe anglické
¡přátele budou číeiované a podepaané autorem.
|
Objednávky a poukazy předem na:
GAMMA
;

Box 2, P . S. " M " ,
Toroaie, 0 * t., Canada

!

Nezapomecke podat vóas svědectví o tom,
o čatn >c mlčet nesmi!

obyvatel (Moskva. Lenin
grad a Kyjev). Ve Spoje
ných státech bylo tako
vých měst pět (New York,
Chicago, Los Angeles, Fi
ladelfie a Detroit). V ro
ce 1970 se počet miliono
vých měst v SSSR zvýšil
na deset (hranicí 1 milio
nu překročil Novosibirsk,
Taškent, Gorkij, Charkov,
Kujbyšev, Sverdlovsk a
Baku) a v USA na šest
(k “milionářům” přibyl
Houston).
Ve Spojených státech
byl nejvyšší přírůstek obyvatelstva zaznamenán
v Kalifornii, Texasu, Ari
zoně, New Jersey, Neva
dě, na Ajlašce a na Flo
ridě. úbytek obyvatel se
zaznamenal v Severní a

Jižní Dakotě, Wyomingu,
Missisippi a Západní Vir
ginii. V Sovětském svazu
byl nejvyšší vzestup oby
vatel zjištěn ve středoasijských
republikách
(Turkménie, Kirgizie, Uz
bekistán, .Tádžikistán a
Kazachstán) a ve východ
ních oblastech RSFSR
(východní Sibiř a Dálný
východ). V žádné ze sva
zových republik nedošlo k
úbytku obyvatelstva. Ke
značnému poklesu však
došlo ve všech sovětských
pánvích, což se vysvětlu
je především modernizaci
těžby uhlí. Proč se tak
podstatně zvýšil počet mi
lionových měst v SSSR se
již nekomentuje, kolektiv
ní zemědělská 'výroba je
evidentně
neatraktivní.
Nutno ovšem dodat, že
útěk venkovského obyva
telstva do měst je úkaz
celosvětový.

Velký výběr vín, lihovin a piva
dodáme kamkoli v Austrálii
za v«Ikoobchodnl ceny

deník na požádání

J. KINDA & CO. PTY. LTD
cr. Jonas & Vlctoria Sfi., Richmond, Vlc.

Telefon: 42-4782
'nebo: 164 Millers Rd., Nth. Altona, Víc. (314-6281)

Máme na skladě též orig. Plzeňský Prazdroj
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V úctě oddaný XIV. sjezd
FERDINAND

PEROUTKA

Trvalo rok, než režim se vůbec odvážil do ulic, aby aspoň pořádal tradiční manifestaci na prvního
května. Rudé právo nyní píše: "Staří komunisté nevynechali jeden první máj, soudruh švandrlík ze žižkova pochoduje letos už po sedmatřicáté." Ne, roku 1969 soudruh Švandrlík nepochodoval. A trvalo dva
roky, než režim se odvážil svolat tento kongres. Bylo třeba nejdříve se zbavit téměř půlmiliónu komu
nistů — paradoxní to příprava na sjezd komunistické strany. A bylo třeba potlačit poslední zbytky de
mokratismu a přirozených instituci, než režim se rozhodl pokládat zemi za tak umlčenou, aby před ní bez
ostychu odhalil pyramidu nepravdy, již vybudoval Pr° tento kongres.

učiněn aspoň pokus od
hadnout, zda snad vnitřní
poměry, úpadek hospo
dářský a nedobré zkuše
nosti, jež lidé učinili s
ruským vzorem, nepřispě
ly k oněm událostem. To
to je však z analysy do
konale vyloučeno, a ana
lysa, která zbyla, praví,
že určitá část jedinců se
spojila s mezinárodní bur
žoasií a společně s ní in
trikovala. Tato a jiné for
mule vládnou na sjezdu,
jakoby sjezd mluvil k posluchačstvu, složenému z
hlupáků.
Nesnesitelně nejneprav
děpodobnější formule by
ly vymyšleny o tom. co
je vlastenectví, co je su
verenita státu. Vlastenec
je, kdo zve cizí vojsko
do země - zradil národ,
kdo tak nečiní. Budeme
se ještě musit učit, jak
snášet s rovnováhou my
sli drzé, odporné formu
le.
A je dvojí suverenita
státu, jedna abstraktní,
druhá konkrétní. Abstrakt

ní suverenita trvá, dokud
stát ještě cení obsazen
vojskem jiného
státu.
Konkrétní suverenita na
stává toho dne, kdy je
obsazen.
V přípravných thecretických pracích, jež byly
pořízeny pro tento sjezd,
bylo žalováno na to, že
ani velmi vzdělaní lidé ne
chápou tento rozdíl mezi
abstraktním a konkrét
ním. Je za to, vedle ji
ných trestů, trest největ
ší: nechápavá tohoto dru
hu se ocitnou na smetišti
dějin. Pokud však smetiš
tě se týká. je to tak: je
několik smetišť, někteří
jsou na smetišti komuni
stické internacionály, né
kteří na smetišti českoslo
venské historie. A. neza
pomínejme. někteří už
byli na obou smetištích,
jednou na tom, podruhé
na onom.
Nikdo se o tento 14.
sjezd nezasloužil tolik ja
ko sověty, a následkem
toho sjezd přijal jejich
podobu. Ať o čemkoli ji

Nestojí o nic víc
použít všestrannou
bankovní službu v National
* Šekové účty

* V kladní knížky

* O sobní zápůjčky

* Cestovní šeky

■ * B ankovní šeky

* Z ařizování investic

* Poukazy všeho d rú h u do zámoří
* V klady s výpovědní lhůtou na vyšší

úrok

* Pravidel n é péukazy a inkasa
* Ú schova cenin
* Služba pro zahraniční obchod

National Bank

Všechna jídla jako doma

RESTAURACE
134 Carlisle St., St. Kiista, Vic.

Přiznávám se, že bychom si chtěli dnešního vedení československé komunistické stran/ a jejího prý
14. kongresu aspoň poněkud vážit. Je to režim, pod nímž, v jednom ze zákrutů historie češi a Slováci
nyní musejí žít, a toužili bychom, aby rány, jež režim zasadí zemi, byly co nejmenší. Naše přáni však
není ničím podporováno, a nezbývá než smýšlet o režimu a. o kongresu beze vší uctivostí. Kongres se
sešel, a už se z něho vyhrnulo celé množství odhodlá ného cynismu. Je to nejpřipravenější kongres na svě
tě. Režim se musil dlouho připravovat, poněvadž trvá dlouho potlačit strukturu země.

Sjezd má nyní všechnu
volnost, aby nedávnou hi
storii vyklá,dal svým způ
sobem. Což znamená so
větským způsobem. Bylyli nějaké obtíže, praví
nyní sjezd, vznikly tím.
že někteří jedinci, také
hlavní funkcionáři strany,
také celá tehdejší komu
nistická vláda, podlehli
ideologii mezinárodní bur
žoasie.
Jak starý to trik - a
jak sovětský, jak lenin
ský . . . Když roku 1922
se v Rusku konal proces
se sociálními revolucioná
ři, první velký politicky
proces, Lenin psal komi
saři justice: -“Formule
musí být nalezena, která
by spojila jejich činnost s
mezinárodní
buržoasií.'’
H le,' formule musí být
nalézena, ne pravda zjiš
těna. Tato část leninismu
nebyla zapomenuta uvnitř
internacionály. ■ Nynější režim slíbil, že
bude analysovat události
roku 1968. Analysa by
předpokládala, že bude
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(proti radnici St. Kilda)
Večeře se podávají každý den, v sobotu a neděli
též obědy. Různé české, slovenské a maďarské
speciality — Dršťková polévka
Srdečně zve
ředina Hrabovszká

DOBÝVÁNÍ PRAVDY

V posledních číslech uveřejnil HD názory ctenaru,
které se někdy i diametrálně liší. Pokud _diskuse
není vedena agresivně a žlučovitě a je _doložena lo
gickými závěry, můžeme ji jen vítat s předpokladem,
že přinese ujasnění a pozitivní výsledky. Mladá a
mladší generace si klade otázky, přiznává mezery
ve vědomostech i zkušenostech, srovnává a chce vě
ném se na sjezdu také dět více. Tento postoj je mi. upřímně řečeno, sympa
mluví, jeho hlavním the- tičtější než bohorovný pocit uspokojení. Kdo^z nás
může s klidným svědomím prohlásit, že zná všechno,
matem je potrestání če i když víme, že existují tací, kteří všude byli a
skoslovenské komunistic všechno vědí a znají. Pro ty následující řádky urče
ké strany za to, že roku ny nejsou.
Nedávno se mi dostalo do rukou poslední číslo
1968 nastoupila vlastní ce
stou k socialismu, a vše Svědectví X/40, čtvrtletníku pro politiku a kulturu.
Pokládám toto číslo za neobyčejné cenné pro ty,
chen hlavní teror je obrá kteří chtějí vědět a souhlasit^ či nesouhlasit. Úvodní
cen proti těm, kteří na stať tohoto 155stránkového výtisku přináší faktogra
fickou chronologii revolty polských dělníků y prosin
tom měli podíl.
ci 1970. Z klíčových příspěvků uvádím především
Jako všechno zlé v so první
část Záznamů Julia Firta, který za války pů
větském systému, také sobil v londýnské Státní radě, po roce 1945 se stal
teror dostal své zvláštní ředitelem Melantricha a národně-socialistickým po
krycí jméno. Byl to Sta slancem Prozatímního národního shromáždění a se
hrál v politice národně-socialistické stranyy úlohu ^še
lin, kdo ke slovům “so dé eminence. Od roku 1948 žije v cizině, nyní v
cialistická legalita” p ři-! Mnichově. Firt nyní podává svědectví o událostech
dal ještě slovo “ostří" února 1948, ve kterých, jak říká. hrál roli ^stranickétakže existuje nejen so ho funkcionáře a spoluviníka. ^Firtovy řádkyy ^jsou
upřímné a více než dvacetiletý7 odstup od událostí
cialistická legalita, nýbrž již dal vykrystalizovat .osobním emocím. Firtovo té
také “ostří socialistické ma je tématem nás všech. Cituji: V necelých třiceti
legality” , což nejvhodněji letech se dvakrát zhroutila československá samostat
může být přeloženo jako nost. Na poučení, že komunistický puč představoval
“specielní, koncentrovaná : její nový konec, nemusel nikdo z nás čekat do srpna
1968. Otázka zněla pouze: dočasně? A když ano, na
teroristická kampaň” .
jak dlouho? A jiné černé myšlenky: Měl T. G. M.
Toto ostří se obrací sem pravdu? Nebo ji měli Šmeral a Pekař a jiní, kteri
nebo tam. jednou nejvíce pochybovali o suverenitě malých států mezi dvěma
kolosv — Německem a Ruskem? A co Edvard Be
proti těm. podruhé proti neš? ’Dvakrát kapituloval a vydal nepříteli bez boje
oněm. čili. jak to Stalin stát, o jehož vznik a obnovu se zasloužil.
řekl. posice tohoto ostří
Příspěvek Petra Hrubého z Perthu hledá další
může být “zcela různá v souvislost mezi rokem 1948 a 1968.
Článek Václava Pelíška Nástup šedivýclytaké patří
různých časech” , vždy
podle toho, na koho se so do kategorie svědectví. Autor byl vedoucím kultur
ního oddělení ÚV KSČ (1954-56). náměstkem mini
věty v dané chvíli nejvíce stra školství a kultury (1958-63) a pak do roku_1968
rozzlobily.
vedoucím katedry kulturní politiky na Vysoké škole
Na konci let dvaeátýen politické v Praze. Nyní žije ve Veroně. Podivné jšou
cesty porevolučního anděla pokroku . . .
“ostří” bylo obráceno
tématiky čs. efdlu se dotýkají Jiří Pelikán
proti kuíakům. které so v Ožehavé
článku Jak dál a Pavel Tigrid Dál,_ale_jak. Tigrid.
věty se usnesly vyhubit, vyslovuje nejednoduchou premisu: bývalí členové a
a několik milionů sedláků funkcionáři KSČ, ať už jsou nadále marxisty či ni
zahynulo pod ostřím. Na koliv, a kteri zvolili exil z politických důvodů, jsou
partnery v zápase, který vedeme proti nesvo
začátku let třicátých ostří našimi
bodě a tyranii v Československu (ale nejen tam). Ne
socialisticKe legality se ní mezi nimi, pokud víme. lidí. kteří byli příslušníky
obrátilo proti dělníkům a policejních nebo bezprostředně represivních sborů a
bylo nástrojem pracovní kteří se dopustili zločinů proti lidskosti. Jejich roz
bojovat ze západních zemí proti pražskému
discipliny. Koncentrační hodnutí
režimu je třeba přijmout v dobré vůli a s otevřenou
tábory se naplnily dělní myslí. Naopak, očekáváme podobné rozpoložení ducha
ky. Na konci téhož desí u nově příchozích v hodffcení našeho nikoliv dvace
tiletí ostří se obrátilo pro tiletého, ale celoživotního úsilí o svobodnou a demok
ratickou společnost.
ti Stalinovým odpůrcům
Dále toto číslo Svědectví přináší tři politické eseje
ve straně a tisíce komu
autorů, kteří žijí v ČSSR a nemohou tam vzhledem
nistů byly zabity, mezi k svému postoji publikovat. Číslo je doplněno poesií,
nimi mnozí staří bolševici kratšími úvahami a glosami. Stojí za přečtení od
první do poslední stránky.
IP
(Pokračování na sír. 6^
Veškerá POJIŠTĚNI odborně provedou

R. C. Kugler I
Insurance Brokers. Voiejte (česky neb slov.) 95-2421
958 Nep&an Highway, MOORABBIN, Víc., 3189
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P lá n u je te cestu do zámoří nebo máte v úmyslu
p o zv a t své příbuzné na návštěvu? Obraťte se s

důvěrou na

14. 6. 1971

V úctě oddaný X IV . sjezd

Pokračování se str. 5)' stech. všichni byli připra
a nej známější komunistič veni na to. že sjezd jen
ODRA TRAVÉL SERVICE
tí vůdcové.
připojí svůj nejskromnější
27 — 29 E lizabeth St.> M elb o u rn e, 3000
Po válce ostří se ve podpis k tomu, co bylo v
V
Telefon 62-2908
jménu pracovní discipli tajnosti vyjednáno, spíše
Poradíme Vám, opatříme cestovní doklady a zpro
středkujeme bezplatně cestu lodí nebo letadlem — ny opět obrátilo proti děl přikázáno při četných
níkům. vedle toho také poutích kolaborantů do
kamkoli. Za hotové nebo na splátky.
Skupinové, .lety (chart.ered). S 715.20
proti těm. kteří toho po Moskvy. Potom, beze vší
Hromadné lety (groups) $ 728.20
třebovali. aby “s enthu- pochyby: v dokonalé úctě
Zasílání dárkových balíčků — ceník. zašleme na
siasmem” se řídili po oddaný 14. sjezd česko
' požádání obratem; • sledním usnesením strany. slovenské
komunistické
Roku 1968 vtrhly sově-' strany . . .
ty do Československa, a
Sjezd vykonal, k čemu
přinesly- s • sebou “ostří byl vytvořen: přijal, za
socialistické
legaliy” , stranu a za zemi. záva
obrácené proti těm, kdo zek naprosté poslušnosti.
vystupovali pro vlastní Jak bylo očekáváno, jásal
cestu k socialismu, proti a tleskal při tom. Nebo.
přívržencům socialismu s lépe řečeno: ti. kdo byli
lidskou tváří, proti těm, přítomni v místnosti, já
kdo se zdráhali pochopit, sali a tleskali.
že socialismus je neroz
Po nějakou dobu Češi
lučně spojen s policejním a Slováci budou žít pod
režimem-, s censurou, s cizovládou, jen chabě za
potlačením veřejného mí stíranou některými cha
nění a spontánních přáni bými domácími osobními
obyvatelstva. . “Ostří so zjevy.
cialistické legality” je vy
Stále se obáváme něko
hledává dříve než otcovra mu ukřivdit. Je třeba
hy.
chápat těžkou situaci i
Noviny režimu psaly, svědomitého snad domá
že nepřátelé rozvíjejí ně cího politika, jenž po injaké kalkulace o tom, co vasi byl postaven pod
se na sjezdu stane. Neví mnohonásobnou kontrolu
me o nikom, kdo by byl cizí i domácí.
do té míry špatně infor
Ale sjezdová řeč pana
mován, aby rozvíjel něja Husáka musí budit dojem,
ké takové kalkulace. .
že dospěl k bodu. od ně
Trvalo dva roky, než hož už není návratu. Je
všichni podezřelí byli ze známo, že měl své vlastní
sjezdové delegace vylou these, ale kam zmizely?
čeni a pečlivě vybraní ne- V jeho sjezdové řeči by
podezřelí - jmenováni na ly bez jakékoli korektury
jejich místa. Každý mu obsaženy jen these sovět
sil vědět, že byla "vytvo ské.
řena perfektní mašina na
A musí se zdát. že pan
souhlas. Místo aby tedv Husák, iňce než se sluší
Půjčky na koupi domu
kdokoli sé oddával kalku na intelektuálního člově
lacím o nějakých snad ka. užívá výhod, jež mu
nelze dostat tak snadno
událo dává potlačení všeho ve
zajistíte možnost dostat ■ nepředvídaných
A situace se nezmění, '
půjčku
od
STÁTNÍ
dokud poptávka po .nich
bude převyšovat nabídku. BÁNÉY, můžete být na
dobré'cestě dostat
Avšak Vaše možnosti
získat půjčku na dům . příspěvek federální vlády
,.na koupi domu v částce
nemohou být větší- něž
■
když mátě’bankovní účet-, $ 500.
u STATE. SAVINGS.- ' .; Promluvte si s- ředitelem
BANK. Tato státní banka naši místní filiálky..
.Může přivést Váš
poskytuje daleko víc
vysněný dům mnohem
hypotekárních zápůjček .
blíže k realizaci.
ve Viktorii než kterákoli.,
jiná banka. Vlastně
THE STATE
téměř, tolik jako všechny
SAVINGS BANK
ostatní banky dohromady. OF VICTORIA'
8526
Kromě toho, zatím co si

řejného 'života. Kdyby to
hoto potlačení nebylo, ji
stě by ' se lidé ptali, jak
pan Husák tak klidně
srovnává ve své mysli
protiklady, jak se stalo.,
že to, co se mu rokuT968
zdálo “tragickým, nedoro
zuměním” a nepotřebným
vojenským zákrokem, zdá
se mu nyní výplodem ge
nia Leonida Bréžněva,
který lépe'rozuměl česko
slovenským potřebám než
sami češi a Slováci, než
sama československá ko
munistická strana a než
sám pan Husák.
Avšak, ovšem, otázky
nejsou dovoleny, a noviny
režimu, také ovšem, hic
nevysvětlují a jsou ke
všemu ochotny.

'Když Stalin zemřel, po
dvou týdnech se zdálo, že
Malenkov je jeho následn
ík e m . Malenkov byl tlu
stý- múž, a pod jeho bra
dou visely tři těžké lalo
ky. Áváak po tyto dva
týdny v sovětských novi
nách byly reprodukovány
Maléňkovovy fotografie
jen' š jedním lalokem pod
bradou, ostatní dva byly
výre tušovány.' ' Teprve
když se objasnilo; že Málenkov nenastoupí po ‘Šta-'
línovi, tři laloky se vráti
ly do fotografií. ■
Z nynějšího novinářské
ho portrétu pana Husáka'
byl vyretušován - bez je 
ho protestu jeden nebo
dva rysy, k teré. by' pře
kážely harmonii.

LOŽNÍ POTŘEBY
KONTINENTÁLNÍHO STYLU

- Zhotovujeme kontinentální
* peřiny a polštáře
* prachové přikrývky
5 matrace.
* prošívané přikrývky
podle Vámi daných rozměrů
na poč ká ní
Bílé peří a prach prodáváme v každém množství.
— Rovněž spací pytle. — Povlaky jsou u ná?,k
dostání ve všech barvách. — Peřiny a přikrývky
se starým peřím čistíme.
PURAX FEA TH ER M ILLS PTY. LTD.
106 Henty Sf. RESERV O IR, Vic. 3073 -

(off Nevdands Rd., - Coburg)
Telefon: 46-2861, 46-2862

PRAVÉ ČESKÉ ŘEZNICTVÍ
i ZEN AR SIVÍ
KEW CONTINENTAL BUTCHERS Pty. Líd.
KOPECKÝ SMALLGOODS Pty. Itd.

Přejete-íi si podrobné informace o nynějších pod
mínkách k poskytnutí půjčky Státní banky na
kotga dánu, zašlete tento' vyplněný kupón na: ■
Marketing Department, The State Savings Bank
■oř VTcíaria. P . O. Box 267D', GPO.,'Melbourne, 3001.
Jméno: Mr./Mrs./Miss .............................................'
Adresa: ---------------- -- :............ ...... ................... ......

326 High Street, Kew, Vic.
Prodávám e pouze prvotřídní maso, uzeniny a drůbež. N A Š E S P E C IA L IT A : uzena šunka a
.
domácí sekaná. * Vše ve velkém výběru.
D O M Á C Í JA T E R N IC E , JE L ÍT K A A S M E T A N O V É I V IN N É K LO B Á SY
Elektrika z Gviy: číslo 47 (z Collins St. po V ictoria EŠfei, zasjáriea. £- 3 8 ' . ,
číslo 48 (z Flinders St. po Bridge R d .),
T elefon: 86-7178

9646A

(
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Henri Charriére: Papillon. Lafont, Paris, 1969

Útěky na svobodu

Pavel Javor
Jsem stále s vární, moji drazí,
a srdcem, jež je plné sazí,
vám píši list.

Už z této malé ukázky
lze určit Charriérovo umění. Papiiion je rozeným
Ten starý lék, má země drahá,
vyprávěčem, bystrým po
už neléčí a nepomáhá,
zorovatelem, který se onechci ho jíst!
mezuje jen na podstatné
detaily. Jeho vyprávění
Dívám se na vás už jen zdáli
překypuje dějem, činností
i na fy, kteří slibovali,
a jen tu a tam se do nich
nedali nic.
vmísí etnologická nebo ze
Jen pro pár slečen verše píši,
měpisné, ale i historické
(lépe se platí na Dobříší!)
připomínky a jen zcela
Jsem rytíř z Nemaníc.
výjimečně osobní úvahy, !
Dny mrákofné jsou, noci dusné
ního pokusu o útěk. Na reminiscence. Život Indiá-!
a trvá dlouho, nežli usne
nů,
u
nichž
žil
šest
měsí
ukázku jeden záběr z
můj starý žal.
ostrova, kde žijí malomoc ců, než ho myšlenka na
svobodu
a
pomstu
hnala
Kam poděly se sliby krásné
ní:
o Hvězdě, která neuhasne?
“Beru nádobu a piju. dál, zachytil jen tak běž
Kdo více lhal?
Potom si ji postavím na ně v ději, ale čtenář si
koleno. Vtom zpozoruju, dovede představit jejich
Dříve, než účtovat se začne,
že je na hrníčku přilepen zvyky, jejich hierarchii,
jen žádný stesk a ani pláč ne,
prst. ''Počkat’’, volá v jejich myšlení. Osoby, i
jen žádný klam!
témže okamžiku Blecha, zcela okrajové, dozorci,
Zatínám pěst a rty a zuby,
“mně upadl prst, kde. k správní úředníci, trestan
rub v [íc obracím, líce v ruby
ci,
domorodci,
opravdu
čertu, je?" “Tady je” ,
a
vším co mám
říkám a ukazuju na hrní žijí, nezůstávají na papí
jsem věrně s vámi, moji drazí.
ček. On sejme prst a hodí ře. Charriére je charakte
Až sami povraždí se vrazi,
rizuje
několika
málo
slo
ho do ohně. “Můžeš pít
vrátím se k vám.
klidně dál”, povídá pak vy, připojí k nim jejich
přezdívku,
zapojí
je
funk
a podává mi nanovo ká
vu. “já mám jen suché čně do děje a vypráví své i
malomocenství. Mně jen dobrodružství dál, jako a záporných hrdinů, jak rých se musí v zájmu se
tu a tam upadne některý by se nová osoba pohy by se při takovém námě bezáchovy zbavit. Papiiúd. ale nakažlivé to není. bovala okolo něho od za tu dalo očekávat: na jed lonova zášť směřuje jen
nemám vředy.” Zápach čátku. jako by ji čtenář né straně podvodná, lišác a jen proti lidem, kteří
škvařeného masa mi stou znal od mala.
ká společnost,, na druhé ublížili jemu, na ostatní se

Když Alfred Dreyfus, degradovaný francouzský kapitán, odsouzený na základé
falešných dobrozdání, přistál jako trestanec roku 1894 na Ďábelských ostrovech,
existovala tato nápravná zařízení už čtyřicet let. Vlastně se tyto tři ostrůvky,
ležící asi třicet kilometrů na sever od francouzské Guayany, jmenují ostrovy
Spásy (lles de Salut), do dějin lidstva však vešly pod nepravým jménem a
nejsem asi daleko od pravdy, domnívám-li se, že právě zásluhou samozvaných
obhájců nešťastného kapitána: Emila Zoly, Anatola France a Georgese -Clemenceaua. Francouzi na ně nicméně vozili nepolepšitelné trestance až do
konce druhé světové války. Svět věděl, že tam vězni žijí jako zvířata, ale prote
sty zmohly tehdy právě tak málo jako dnes. Oficiální nepřičesaná zpráva o
famějších podmínkách existuje až z roku 1965. A teprve roku 1969 vyšla v
Paříži knížka, která líčí osobní zážitky nuceného obyvatele Ďábelských ostrovů,
jemuž se odtud roku 1941 podařilo uprchnout.

Henri Charriére byl od
souzen v říjnu 1932 v Pa
říži na doživotí k nuce
ným práčem za vraždu,
kterou podle svého tvrze
ní nespáchal. Tehdy mu
bylo pětadvacet let. Od
první noci po odsouzení v
pařížské Conciergerii až
do srpna 1944, kdy se z
něho stal svobodný občan
Venezuely, myslil Char
riére na útěk. A na po
mstu, kterou chtěl vyko
nat na falešném svědku
a na prokurátorovi, kteří
ho na Ostrovy dostali.
Plných třináct let chystal
útěk. Sedm pokusů se mu
nepovedlo, teprve osmý
ho po třech letech zavál
do Venezuely.
Román jsou tedy vlast
ně dějiny jeho pokusů do
stat se stůj co stůj na svo

Pozdrav domů

bodu. Pappilon, jak Charriéra nazývají vězni i do
zorci podle motýla, vyté
tovaného na prsou, je me
zi trestanci veličina. Ne
měl jistě úplně čistou ve
stu - a sám to říká - po
hyboval se v montmartském podsvětí jako doma
a z této své ponuré popu
larity těží i na své pouti
po trestnicích francouzské
Guayany.
Poprvé se pokusí o útěk
ve společnosti jiných dvou
trestanců ještě z nemoc
nice trestného tábora na
guayanské pevnině. Přemohou stráže, utečou z tá
bora, na břehu na ně čeká
loď, s níž se dostanou . . .
ale ne, tu není, bohužel,
místo, abych vám vyprá
věl všechna ta dobrodruž pá do nosu. To bude jistě
A není to černobílá kres straně její bezmocné jako dívá velice objektivně. A
ství, byť i jen tohoto prv ten prst. myslím si.”
ba. není to svět kladných beránek čisté oběti, kte (Pokračováni na str. 8)

promptně dopravili zpět do ústavu jako recidivisty.
To tedy soudruha ředitele připravuje o nervy a nyní
bedlivě sleduje nemocné, aby nespáchali nepřístoj
nost. která by mu zlomila vaz s definitivní platností.
Není divu. že vyletí, jako by ho sídlem píchl, z křesla,
JAROSLAV KUJEBA
když jeho cvičené ucho’ zachytí rouhačský, přímo
“Vážené súdružky a súdruhovia! Náš zjazd, zjazd kontrarevoluční zvuk. Kdosi chrápe, jako když pilou
Komunistické strany Slovenska, je po výročných člen řeže. třebas se pravicová oportunisté znovu chystají
ských schódzách, okresných a krajských konferen na Indru a Biláka. Někdo si tu bezstarostně spí, aniž
c íc h strany významnou sůčasťou i vyvrcholením ho udržuje v bdělém stavu vědomí, že kapitalisté
příprav^ k 14. zjezdu KSČS. Strana v súčastnosti dosud nesložili své špinavé ruce v klín. Předseda se
uzatvárá jednu s nejsložitejších etáp svojho polroč- tu může uvykládat fakta, kterých se ani v Rudém
ného _vývinu. Přešli sme obdobím veTmi náročného, právu nedočtete, může se je uproplétat umně syťažkého, ale úspěšného politického zápasu. Základ nekdochami. metonymiemi, metaforami, aliteracemi a
né ciele, ktoré vytýčila realizačná smerníca májo hyperbolami — hlavně těmi — a kterýsi třídní ne
vého plenárného zasadnutia ÚV KSČS v roku 1969 přítel si tu pochrupává. S p í. . . , jak může spát.
boli v podstatě dosiahnuté'.
bleskne soudruhu pod ředitelskou pleší, ale hned se
Slova líně tečou z amplionu a všichni pacienti okřikne, když si uvědomí, že autorem povzdechu je
bohnického sanatoria naslouchají. Onen se dloubá vlastně buržuj Čapek. Mezitím ovšem nelení, velí
v nose, tentam si přepočítává prsty na pravačce. němým posunkem ošetřovatelům, aby zakročili. Ke
tahte si nepřestává zapínat svůj plášť a pokaždé jí svému ohromení však zjišťuje, že se ono blasfemicchybí dirka nebo knoflík. Každý si dělá své a všich ké chrápání ozývá právě z jejich řad. A už není
ni jsou^ zaposlouchám do objevného projevu, který ojedinělé, už monoliticky — téměř jako strana —
se rozlévá jako balšám do ticha. Do absolutního ti chrápou nejen všichni dozorci, ale i sestřičky, uklí
cha, protože při tak slavnostních příležitostech nad zečky a kuchyňský personál, o lékařích ani nemluvě.
ním bdí^ nejen ošetřovatelé, ale i sám ředitel se vše Ale nemocní, ti nadále konstruují ideální auto se
mi podřediteli, s administrativními silami, jakož i čtyřhrannými koly nebo perpetuum mobile, chytají
technickým personálem. Jen lékaři, cháska intelek mouchy nebo dělají Napoleona a jsou soustředěni na
tuální a neuvědomělá, se smějí oddat plnému prožit vývody řečníka, který právě vykládá:
ku z projevu, aby v jeho smyslu mohli působit na
“Komunisti stáli na čele zápasu za obnovenie če
duševně choré.
skoslovenské: republiky, za spolužitie Čechov a Slonadšené době dokončené normalizace má nej vákov v spoločnom štáte ako prírodzenom štátnom
větší péči soudruh ředitel. Je dosud neprověřen, po útvare, v ktorom sa budu v bratrskej spolupráci
slední pohovor ho čeká. A výsledek je nejistý: snad optimálně rozvíjať obidva národy.”
soudruzi přece ^jen nakonec neuvěří, že se jeho vý
Nikdy se nepodařilo vyšetřit, kdo začal. Bylo po
rok: Taky si tam mohli zůstat’’, pronesený 22. dezření na jednoho ^medika, kterému v hlavě stra
srpna, nevztahoval na bratrská vojska, nýbrž na dva šily nepřístojné myšlenky o demokracii a svobodě,
nedávno propuštěné nemocné, kteří, vidouce přijíž ale toho nemohli dobře a přísně vyšetřovat, protože
dět sovětské tanky, myslili, že se vrátil máj 1943, ho chránil sám ÚV jako jednoho z mála intelektuálů,
a XplaM na. volném prostranství, kde je lidé mohli kteří měli opravdu proletářský původ. Při vyšetřování
slyšet: “Ať žije rudá arm áda!” , za což je příbuzní na estébé vyšlo najevo, že při konci zahajovacího
Jde o podobnost ryze náhodnou

V době sjezdů

projevu spali v sále všichni přítomní, kromě soudru
ha ředitele, kterému strach o koryto nedal spát, a
kromě ošetřovanců. kteří dbali, aby jim ani jediná
řečníkova myšlenková perla nespadla pod stůl, dlou
bajíce se při tom stejně vervně v nose nebo přepočí
távajíce své prsty. Jen jeden dědeček, který před
sjezdem ve své sedmdesátce tvrdil, že přichází do
puberty, se po krátkém, ale vydatném spánku pro
budil a podivil se. kde že je. O pubertě nechtěl sly
šet, na nemocniční rádio se pokoušel chytnout Hlas
Ameriky a vůbec i jinak se choval normálně. Sou
druha ředitele zavřeli, ale uzdraveného dědu musili
ťústit domů.
A právě tenhle případ zavdal příčinu k dalšímu
bádání. Samosebou vědeckému, pod pokličkou a za
přísného dozoru politbyra. Rozsáhlými pokusy se do
kázalo, že sjezdové projevy působí především jako
spolehlivý uspávači prostředek, který účinkuje tím
rychleji, čím vyšší je inteligence posluchače; lze jich
používat dokonce jako narkózy, kterou je možno od
stupňovat: na lokální anesthesii postačí okresní tajemníček, kdežto na velkou operaci už se musí sáh
nout k Husákovi, který působí i na nejsílnější nátury.
Třetí a nejpozoruhodnější výsledek bohnického pří
pádu byla léčba schizofreniků. Po vyslechnutí tři
čtvrtin Indrova projevu jích dobrá polovina usnula
a když se probrala, byla zdravá na duchu i na těle
Není divu. že nemocní takovou léčbu odmítali víc než
elektrické šoky. Říkávali: "Než poslouchat ty kecy.
to raději budeme schizofreniky nadosmrti.”
I o tomhle výroku se dozvědělo estébé a vyvodilo
svoje důsledky. Když se jim dostal do rukou nějaký
zatvrzelý pravicový oportunista, stačilo ukázat mu
cívku s projevy a už se špatenkovi hrnulo z úst tak
pěkné doznání, že by se za ně nebyl musil stydět ani
Slánský. Tato nelidská vyšetřovací metoda vyvolala
na západě mohutnou bouři odporu. Charta lidských
práv prý zakazuje nutit člověka, aby poslouchal pro
jev stranického funkcionáře déle než dvě minutv.
Ale co by, prosím vás, ti humanisté nechtěli. Daleko
krutější by přece bylo, kdyby se funkcionář nemohl
projevit. Na to se však na západě nemyslí.
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- 8K životnímu štěstí Vám pomůže

S Y D N E Y

SEZNA MOVACI KANCELÁŘ
EDISON
6 Fraokfurt/M., Muenchenerstr. 3?
Poetfach 16/645

N EVÍTE, KDE VZÍT PEN ÍZE

WEST GERMANY
Spojení s krajany po celém světě!

ZNÁME R E C E P T !

Exilový zápisník

na dům, byt, auto, cestu kolem světa . . .?
Podrobné informace se dozvíte, zavoláte-li
Sydney 42-3369 — po 4. hod. odp.
JE D N E JT E OKAMŽITĚ ! Zítra může být pozdě.

ŠVÉD SKÉ VYDAVATELSTVÍ
KVAMBERG — KA R EX

distribuce knih do celého světa v K a n a d ě
nabízí tyto knihy:
K. B. Ika: Rekviem. Hrdinství dr. M. Horákové. $ 1.Uranový bůh. Kniha o Československu. Brož. $ 7.-.
váz. $ 8.M. Zlámal: Zpěvy z Modrých hor. B á» ě. $ 3.8G, The
Partisan Captain. Román z války. Váz. $ 8.50
V. Portas: The Universal Revolution or the Atomic
Age, váz. $ 8.E. Hostovský: Nezvěstný. Brož. $ 4.-, Literární dobro
družství českého spisovatele v cizině $ 7.J. Snížek: Co to je? $ 5.60
Pavel Javor: Kus života těžkého. 503 stran. Cena
včetně pošt. $ 10.00
Busta T. G. Masaryka, uměl. provedení ak. sochaře
Pekárka, vysoká 23 cm, bronzová, bílá neb černá
barva z umělé hmoty. Cena vč. pošt. austr. $ 10.00
Objednávky a šeky zasílejte na adresu:

Před časem jsem četl v HD upozornění, že dr. S.
Hofírek, 217 Royal Parade, Parkviile, Víc. 3052, vy
dává neperiodické informace zvané Exilový zápisník.
Napsal jsem si o ně a od té doby je pravidelně a
Přijmeme zkulené
zdarma dostávám. Aktivita dr. Hofírka stojí každo
pádně za povšimnutí.
ŠVADLENY
Rudolf V. Pec, P. O. Box 6055 Termín«! A,
Exilový zápisník a tzv. Diskusní archy sledují té
Toronto 1, Ont., Canade
znalé
šití
dámských
šatů
střední
jakosti.
matiku pozitivního antikomunismu na bázi samostat
Knihy,
které
nemáme na skladě, zaopatříme.
* Stálé místo * Vysoké mzdy nebo plat od kusu
né studijní činnosti podložené seriózností a rozhledem
Pro r. 1970/71 je připraveno k vydání několik dal
autora. Antikomunismus je téma, které, jak se domní
* Spousta přesčasů k dispozici * Výtečné
ších českých knih.
vám, zajímá téměř každého z nás, pro mnohé je
pracovní podmínky.
K V A M B ERG - K A R E X , Stockholm, gen. ze stou pěni
ale kromě několika více méně banálních argumentů
v Kanadě
FIN E FRENCH FASHIONS
mlhavým pojmem. Nakonec nejlépe tyto rozpaky pro
zrazují dopisy čtenářů HD a mám na mysli oba
místnost č. 12, 2. poschodí
extrémy — naivnost. i přechytralost. Autor a vyda
617 Elizabeth St., Redfern (Sydney)'
vatel Exilového zápisníku se ujímá neobyčejně zá
(mezi Cleveland a Redfern strs.)
služné práce, kterou oceňuji tím více, že nereprodukuje, ale sám tvoří a neobává se zdravé názorové
TUefon (Sydney) 69-3908
(Pokračování se str. 7) nemá velkou cenu, vraždy
diskuze. Kromě dobré vůle a vytrvalosti musí být
je vděčen všem těm, kte pro peníze, dovedně ukry
ještě tato činnost podložena encyklopedickými zna
lostmi, aby nesklouzla na frázích. Přiznejme také.
ří mu při útěcích pomoh té ve střevě, jsou na den
že jde o úkol dosti nevděčný, vytvoření modelu pozi
li, ať je to trinidadský ním - či spíše na nočním
ZLATNÍK *
P O TŘ EB U JETE
tivního boje proti komunismu a navíc modelu svo
advokát Bowen nebo irská pořádku. Pachatel si však
HODINAŘ *
bodné demokratické společnosti patří do sféry, kde
R
YC
H
LE
OPRAVIT
řeholnice. Která ho propa může být naprosto jist, že
se střetává mnoho i rozdílných názorů.
STEVEN VARDY
AUTO ?
šovala v Kolumbii celní ho stihne odveta kam ará
Abych přiblížil čtenářům referovanou aktivitu, zmí
590 George St.
Veškeré opravy i ge
ním se o obsahu Exilového zápisníku l/II z března
kontrolou
nebo manželka dů zavražděného. Neboť
Sydney
nerálky celého vozu
1971. Úvodní stať vysvětluje pojem konvergentní a
velitele
na
ostrově Roya- kamarádstvu se na Ďábel
(jroti Trocaderu)
transformační teorie se vztahem k poměrům v SSSR provádím se zárukou
lé, která ho zvávala na ských ostrovech za Papila reakcím v sovětském tisku. Dr. Hofírek vychází z a nejméně o třetinu
Velký sklad zlatých aj.
kávu za zeleninu a ryby, lonových časů psalo nej
názoru, že impuls k politickým změnám ve Východní levněji než v ostatních
šperků, hodinek atd.
Evropě může přijít pouze ze SSSR, který pak sehra
autoopravnách
které pro ni lovil. Hovo většími písmeny, právě
Opravy se zárukou.
je při demokratizaci klíčovou úlohu. Pokusy o pod
ří s uznáním a s láskou tak jako útěk, kterému
SPECIA LISTA VW S
Mluvíme česky
statné změny v satelitních státech nemají dle dr.
o malomocných právě tak pomáhal každý vězeň,
PRAXÍ V NĚMECKU
a Slovensky.
Hofírka reálnou perspektivu a jsou odsouzeny k ne
A
ŠVÝCARSKU
jako
o Indiánech, o oby který jen mohl. Zrádce
Telefon: 61-8579
úspěchu, pokud se nezapojí Rusko. Některé náznaky
Volejte večer (po 5.30
napovídají, že část sovětské inteligence se přiklání
vatelích
Georgetovnu, byl ještě tu noc ubodán.
hod.) tel. 96-1082
k tzv. konvergentní teorii, která vidí řešení světové,
Přestože život trestanců
prostě o všech, kdo se k
krize v socializaci kapitalismu a demokratizaci ko
na
Ďábelských ostrovech
němu
zachovali
lidsky.
munismu a při odklonu od skalních tézí marxismu-ko” Malá rodina přijme
Lidé nejsou zlí, to jen nebyl růžový-, odpověděl
munismu by došlo , k amalgamaci obou systémů. Iv
HOSPODYNI
nejvýznamnějším zastáncům této teorie patří v SSSR
francouzská soudní maši Papilion na otázku spolu
do domu v Rose Bav.
nukleární fysik Sacharov, který tento koncept for
KONTINENT.
nérie, která udržovala vězně. zda - po obsazení
muloval ve svém Manifestu (o kterém již HD před
Nabízíme samostatný
AUTOŠKOLA
Ďábelské ostrovy, trestni Francie - není nesmysl,
časem referoval). Exilový zápisník pak cituje ze
oddělený byt
Oprávněný instruktor,
ci, nehodnou “tak hrdého že si trestanci připouštějí
sovětského tisku, že i část .čs. studentstva a tvůrčí
a dobrý plat.
mírné ceny.
•inteligence podlehla konvergenčním vlivům. To je
a kulturního národa jako starosti o společnost, kte
Jednou týdně dochází
přirozeně omyl, protože československému jaru šlo
Vyučování kdykoli.
jsou Francouzi". I mezi rá s nimi nemá soucit:
spíše o zoufalou snahu reformistů “zlidštit” zdiskre Úspěšný výsledek za
pro hospodyni
vězni se najdou lotříc:, "Buď jak buď. je to po
ditovaný komunismus a . vyřešit neúnosnou hospodář
výpomoc.
ručen.
Volejte
(Sydney)
jimž není svátého pranic, chopitelné. Francouzský
skou situaci. Teorie transformační zase sleduje zru
Volejte (Sydney):
šení vykořisťování, zmírnění třídního boje, zánik děl 399 95S5 - po hodinách
ani život spolutrpitele. Je soudní aparát se svými
36-1962
nické třídy, setření protikladů mezi prací a kapi
nebo o víkendu.
jich
společnost má vlastní četníky, policisty, s těmi
tálem.
zákonv. Lidské život v ní hle hlídači a čmuchaly ta
Přirozeně, že obě tyto teorie sovětský tisk příkře
dy, to není Francie. To
odmítá. Vysvitá vsak,' ze v Rusku žijí lidé, kteří se
je třída sama pro sebe,
obětují pro myšlenku změny dnešního režimu v SSSR.
OPĚTNÉ VYSTOUPENÍ — POUZE KRÁTKOU DOBU
druh lidí se zcela pokři
^e..(?Y®ru
v Exilovém zápisníku cituji:, Nejefektnější antikomunismus je prográm napro
venou
mentalitou."
S radostí oznamujeme, že vzhledem k velkému úspěchu a oblibě u našich
ste transformace sociálních systémů na’obou stranách
Jako
by mi mluvil z
zelezne opony, tedy odmítnutí liberalismu i komuni [hostů vloni, opět přijel a zahajuje v našich restauracích od 15. června 1971
duše tenhle trestanec Heasmu. Jen tak se uvolní potřebná dynamika v komu
nistických zemích a odstraní se ideové brzdy a psy
ri Charriére - Papilion,
chologické zábrany. Abychom se dostali již konečně
jako by hovořil dnes o mé
od teoretizování^ k praktické přípravě ideové invaze
zemi!
do komunistických zemí, přikládám návrh, jak já
primáš: houslový virtous Mathias Jonas
bych si představoval onu aplikaci transformační
Román, který vznikl
teorie a hlavní obrysy tohoto nového sociálního řá 
Naskýtá se Vám poslední příležitost strávit příjemný večer za zvuků cikán
vlastně náhodou, bez ja
du, řádu opravdu lidského, řádu, který bychom mohli
ských serenád. ORCHESTR ÚČINKUJE DENNĚ V OBOU RESTAURACÍCH:
kýchkoli literárních ambi
označit jako integrální demokracii.”
cí (byl napsán do obyčej
Další kapitola pak rozpracovává základní nástin
HUNTERS LODGE
FISHERMANS LODGE
integrální demokracie, který dr. Hofírek rozčlenil
ných školních sešitů a po
takto:
slán nazdařbůh do Fran
DOUBLE BAY
SYDNEY
WATSONS BAY
1. Lidská práva: a) práva lidské, osoby jako takové,
cie), měl velikou odezva
■
K
reservování
míst
laskavě
volejte:
b) občanská práva lidské osoby,
a například ve Švýcarsku
c) sociální práva osoby, zejména dělníka.
32-1.747
337-1226
2. Politická společnost a stát.
se už druhý rok udržuje
. 32-4471
337-2014
3. Hospodářská samospráva na národní úrovni.
mezi
pěti bestsellery.
(Pokračování na straně 9)
Myslím, že právem, J. S.

Útěky na svobodu

Madarský cikánský orchestr
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DOM OVA

HLEDAJÍ:

Čs. pomocný fond
Jiřího Dostála z Prahy (který odjel v r. 1969 do
Kanady) a Milana Sobotu, nar. v Horní Bříze (38
Na sbírku pro pí. Zenáhlíkovou a jejího syna došly
let), který odjel před 20 lety do Austrálie — zpráva.
Jan Janota (dříve Mayfield, NSW) a Zdeněk Kráč- tyto další příspěvky: Anonym Melbourne (stvrz. 48)
$ 100, J. Kafka $ 5, man?. Rongeovi Hawthorn $ 20.
mera (dř. Adelaide) mají v redakci dopisy.
J. B. Riehmond S 3, Saša Činatl Abbotsford $ 2, Vy
nos sbírky v hotelu Metropolitan Melbourne $ 11,
Z L O B Í VÁS OČI?
manž. S. NSW (stvrz. 54) $ 10, výnos sbírky v
restauraci p. Kunce Sydney $ 70, dohromady -$ 221.-.
Bolí Via hlav»?
Celkem přijal fond k tomuto účelu dosud $ 586.50.
Noste brýle od O P T A 1
Z tohoto obnosu poukázal pí. Zenáhlíkové dne 30. 3.
1971 S 100 a dne 3. 6. 1971 S 200, celkem tedy $ 300.
takže pro ní zbývá S 286.50. — Příspěvek “Anonym
Melbourne $ 100” byl poslán s dopisem, z něhož ci
tujeme: "Jsme jedni z "posrpnových” a ač jsme
předtím manžele Zenáhlíkovi neznali, podle líčení
Cspitol House, 113 Swauston St.
v HD jsme nabyli přesvědčení, že jsme a budeme
MELBOURNE, (vedle kina Capitoi)
morálními dlužníky pí. Zenáhlíkové a jejího manžela,
8. poschodí
Telefon 63 - 2231
jakož i tisíců jiných, jejíchž jména neznáme . . . ”

OPTO

DODÁME L É K Y VŠECH DRXJHÚ

Vaíim příbuzným i bez lékařsKeho předpisu. I
v nutnýcn případech i telegraficky

ČECHOSLOVÁCI v ZAHRANIČÍ

VAŠE DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ

zhotoví,
vedení Vašich obchodních knih obstarají
Dr. P. & E. M. KEM ENY

registrovaná daňová kacelář
7 Draper St., Ormond, Vic. 3204

Volejte po 7.30 hod. večer (možno česky neb
Slovensky) telefon 58-4917

SPORT V AUSTRÁLII
S. K. SLAVIA MELBOURNE

V dalších dvou zápasech získalo mužstvo 3 body
a postoupilo na 4. místo tabulky první divize (o kte
ré se dělí s Makedonií, která má rovněž 12 bodů;.
Vedoucí klub Elwood má 17 bodů.
Na blátivém terénu v Ringwoodu podali hráči Sla
vie opět zlepšený výkon, dokonalejší souhru a pro
jevovali větší vůli k vítězstvu, takže zvítězili proti
dobrému soupeři 3 : 2 . Na pravém křídle se dobře
uvedl mladý Milan Frydrýšek, který hrál poprvé za
1. mužstvo. S týmem Makedonia se rozešla Slavia
bez branek, když obě mužstva předvedla v poli dobrý
výkon. Slavia měla více brankových příležitosti,
avšak ty nedokázala využít.
Dne 19. června hraje Slavia na domácím hřišti s
Dandenongem. Hráči se chystají oplatit hostům po
rážku z prvního kola. — Dne 26. června hraje Sla
via proti vedoucímu klubu tabulky Elwood Austria a •
to na hřišti v Elwood Reserve Vic. Přijďte hráče po
vzbudit!
J. K.

— Sokol ve Stockholmu ko Rozbořil- Organizace vy
nal valnou hromadu, kte dala další bulletin “Allianrá zvolila tento výbor: sta ce c: FriendsMp” , do ně
rosta O. Telichovič. mí- hož přispěl mj. dr. A. Hře
(Pokračování se strany 8)
stost, L. Koppová. jedna bík úvahou “Také v Če
4. Hospodářská demokracie na podnikové úrovni.
tel M. Kopp, pokladník M. skoslovensku je mlčící
5. Rodina, výchova dětí.
Váňa, náčelník L. Vávra. větsna".
6. Vlastnictví (pluralitní, tj. soukromé, družstevní, náčelnice M. Pechová,
Výbor čs. sokoistva v
autonomních institucí, státní).
vzdělavatel K. Krušina, —
zahraničí konal schůzi v
7. Sociální zabezpečení.
matrikář
S. Tvrdý. V jed
Yorku, na níž roz
8. Práce.
notě je 63 mužů a 29 žen. New
hodl. aby se HL slet čs.
i 9. Kapitál v rukou dělníků.
—
Městské
divadlo
v
10. Podíl na zisku.
Augsburku připravuje na sokoistva v zahraničí ko
11. Ceny (princip elasticity, cenové stability a u- příští rok. na dobu olym nal koncem června 1972
ve Vídni.
iměrněná volná soutěž).
pijských her. světovou
12. Zemědělství: a) systém silnějšího (malé statky premiéru nové opery diri — V rfev&žandském roz
vykoupeny většími),
ODBÍJENÁ V SYDNEY
genta Rafaela Kubelisa hlase vystoupily s velkým
b) řešení pluralitní (scelování ve smyslu “Cornelia Faroli” o životě úspěchem recřtátcrky Vě
Ve
dnech
29.
května se hrálo v Sydney přá
soukromého a družstevního vlastnictví atd.). italského malíře Tiziana. ra Rosničková z Chicaga telské mezistátnía 30.
utkání se státními družstvy Nové
13. Střední stav.
a
Marie
Vaverková
z
CleKubelík operu sám nastu
Caledonie, Viktorie a NSW. Vítězem soutěže se sta
14. Byty.
duje a má ji i třikrát di velandolo družstvo NSW po tuhém finálovém boji s Victoru
15. Plná zaměstnanost.
rigovat.
— čs. beseda “Svatopluk ( 3 : 2 ) . V družstvu NSW byly tři hráčky z volejbalo
16. Plánování.
Čech“ v Carycha a Hu vého družstva Sokol Sydney. Svými skvělými útoky
—
Mladá
česká
klavírist17. Banky a oběživo.
ka Jana Frenklová. která sův sbor Čechů a Slováků vynikla zvláště Mirka Koutová, která má velkou zá
18. Bursy.
žije od r. 1968 v Londýně, ve Švýcarsku uspořádají sluhu na tom, že se po několika letech podařilo druž
19. Politické strany.
vyhrála
soutěž, vypsanou v neděli -f. července ptó- stva NSW překonat doposud lepší celek Viktorie.
20. Odborové organizace.
J. Z.
sdružením
britských hu ní zájezd k Htsovu - Jero
21. Spojené národy.
debních festivalů, které nýmova kameni v Kostni
22. Mezinárodní hospodářství.
B Y T Y PRO SVOBODNÉ
23. Mezinárodní měnový systém, pohyb kapitálu, se zúčastnilo 50 soutěží ci. Vzpomínka zahájí v 11
hod. dep. Přemysl Pítter
cích.
obchod potravinami, trh surovin, dluh.
nebo bezdětné manžele
Integrace mezinárodního hospodářství a světový mír. — Vicepresident evropské a promlnví ár. Jaroslav
S 7 týdně ($ 1 za den)
Marek.
Středoevropská federace.
a africké části Gettyho
5 minut z City
Antikomunismus.
koncernu, čs. poúnorový — Československé národ
70 Gipps St., East Melbourne
Úmyslně uvádím klíčové body Hofírkových podmě uprchlík Arthur Wohlmut ní sdruženi v Kanadě ko
tů, abych podal obraz těchto snah. Vidíme tedy, že (bývalý • technický úřed nalo svůj 23. kongres v
Tel. (po 6. hod. več.): 41-4088
dr. H. se pozitivně a konstruktivně zamýšlí nad ník Rafinerie minerálních Niagara FaQs za účasti
problémy, které se vynořují. Je nepochybné, že tato olejů v ČSR) se stal od 1. delegátů 14 místních or
ČSL. OBEC LEGIONÁŘSKÁ V ZAHRANIČÍ
problematika by se měla seriózně studovat za úče června tr. ředitelem me ganizaci a hostů z Kana
JEDNOTA V E VIKTORII
lem realizace programu. Řešení ovšem nebude snad zinárodního obchodu celé dy i USA. Jménem k a 
né, pokud počítáme s pluralitou politických sil, prou olejářské firmy Getty OO nadské vlády kongres po — pořádá v sobotu 3. července 1971 od 7. hod. več.
dů a organizací jako rovnocenných partnerů bez Company. Z centrály v zdravil ministr Welch. v sále Duckboard House, 91 Flinders Lané, Melmonopolu jedné strany či skupiny a při rozvíjení Los Angeles, kam se s Jednáni mSo slavnostní bourne-City (mezi Russel & Exhibitíon Streets),
všech forem přímé demokracie.
rodinou z Evropy přestě průběh a bylo zakončeno “Seznamovací přátelský večer” s tancem a hudbou,
Závěrem shrnuji filosofická východiska Hofírkova hoval, řídí mezinárodní volbou nového předsed na který srdečně zve všechny krajany — “staré” i
postoje:
obchod celého koncernu a nictva a výboru. Dosavad “nové” . Likérová licence. Vstupné pouze $ 1.50.
Informace a res. stolů: tel. 50-5715 (po 6. hod. več.i
1) Musíme stále připomínat světu obludnou nelid filiálky ve všech světadí ní předseda Antonín Daiskost komunismu, ale tato propaganda čistě negativ lech.
čar z Batawy byl zvolen — pořádá v neděli 11. 7. 1971 pietní vzpomínku na
před rokem náhle zesnulého předsedu ČsOI. br. J.
ního rázu nestačí.
Dne 29. května starto čestným předsedou. V če Picka. Všichni členové ČsOI. a přátelé br. Picka se
2) Komunismus je falešná filosofie a proti ní mu —
le
nového
výboru
je
dří
valo na letišti Connewarsíme postavit filosofii pravdy.
vější generální tajemník sejdou ve 14 hodin u vchodu na hřbitov Boroondara
3) Komunismus je hospodářský systém, který je re u Geelongu. Vic. sou Jiří Com z Toronta, za v Kew (roh High St. & Parkhill Rd.).
letadlo Cessna k
v rozporu s . požadavky lidské přirozenosti; proti to kromé
do Wagga v Novérr. místopředsedy byli zvole vrstvách kanadského lidu
mu je třeba postavit systém opravdu lidský — in cestě
Jižním Walesu, ale nedo ni: prof. dr. V. Krajina z domnění, že v totalitních
Zprávy osobní
tegrální demokracii.
Vancouveru.
dr.
Jiří
4) Komunismus se nedá zlidštit a být ještě komu letělo.-Jsou obavy, že pří škvor z Montrealu a Ota státech existuje svoboda,
nismem, je to systém nereformovatelný ve svých přeletu hor ztratilo v mlze Hora z Ottawy, generál právní jistota a spokoje MUDr. Vladimír Tomáš
základech. Je třeba jej vystřídat systémem novým orientaci a že bylo nuce ním
tajemníkem Aleš nost.”
s chotí MUDr.
5) Omyly ekonomického liberalismu byly a jsou no nouzově přistát nebo Havrlant z Toronta a poK- — Ve Frankfurtu n. M.
Margaretou Tomášovou
se
zřítilo
a
bylo
zaváto
živnou půdou pro komunismus. Tuto živnou půdu je
ladníkem Jan Waldauf z je velmi aktivní čs. klub
oznamují všem svým
nutno odstranit (požadavek transformace v západ sněhem. V letadle byly 4 Toronta. Kongres přijal “Cesty 68” . Pořádá bese přátelům,
že se jim dne
osoby,
mezi
nimi
čs.
exu
nich zemích).
rezoluci, v níž se mj. pra dy, výlety, diskuzní veče 25. května 1971 narodila
lant,
421
etý
Antonín
Šmer6) Komunismus je agrese, které je třeba čelit i
vd: “Žádáme kanadskou ry, filmová představení, dcerka.
vojensky; nemůžeme se vzdát nároku na spravedli da z Geelongu.
vládu a zákonodárné sbo taneční zábavy, přednáš
— V krajanských střed’- ry. aby se zjevně nebo ky atd. Vydává časopis Elsternwick. červen 1971
vou obranu.
1
7) Komunismus je materialismus a atheismus, což spích v USA se konaly v mlčky
nesmiřovaly s Frankfurtský kurýr, kte
HRÁČI A PŘÍZNIVCI
jsou nauky nevědecké, naše cesta je víra v Boha, květnu vzpomínkové osla dnešním politickým sta rý je naplněn spoustou
S. K. SLAVIA
vy M. R. štefánika.
svoboda a bratrství dítek božích.
vem v Československu ani zpráv, výborných komen
MELBOURNE
Se všemi názory se pravděpodobně celý čs. exil — Spolek čs. - polsko - v ostatních zemích poro tářů a informací. Roční děkují touto cestou kraja
nestotožní, Hofírkovi ale musíme přiznat neobyčejnou ukrajinského
přátelství bených Sovětským sva předplatné 10 DM. Adre nům v Geelongu za skvě
snahu po konstruktivním a fundovaném řešení, kte konal shromáždění v Chi zem a aby při stycích s sa: FK, 6. Frankfurt/M. lé přijetí a pohoštění u
rým přispívá k objasnění antikomunistické aktivity. cagu, na němž byl zvolen komunistickými zeměmi 70, Postfach 700 254, Ger příležitosti zájezdu klubu
IP předsedou dr. Leopold nevzbuzovaly v širokých many,
ČS/SVU/FK/HD na pohárový zápas.

Exilový zápisník
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ČS. KOŠÍKÁŘKY V SAO PAOLU DRUHÉ

SPORT DOMA I V CIZINĚ
K a r el

Janovský

Chelsea Londýn vítězí v soutěži "držitelů trofejí"

“Ajax” vítězem evropské trofeje
Stejně jako před rokem, putuje i tentokrát Pohár mistrů evropských zemí do Holandska. Nástupci
Fejenoordu Rotterdam se stali fotbalisté Ajaxu Amsterodam, kteří 2. června před vyprodaným hlediš
těm (100.000 diváků) na* Wembley stadionu v Londýně porazili ve finále 16. ročníku této nejslavnější
evropské soutěže klubových celků "mužstvo překvapení" Panathinaikos Atény 2 : 0. Střetnutí mělo dob
rou úroveň, oba týmy se snažily hrát útočnou kopa nou; přesto všichni, kdo viděli triumf madridského
Reálu v prvních pěti ročnících soutěže, museli být trochu zklamáni. Jak vítězný Ajax tak i Panathinai
kos předvedli dobrou řemeslnickou práci, kdežto tehdy hráči, Reálu Madrid se představili jako fotbaloví
umělci.

Pohroma na Puškášův tým. (jehož každý hráč při
šel touto prohrou o prémie ve výši dobrých 25.000
dolarů) přišla už ve 3. minutě utkání, kdy se Ajax
překvapivě po nenápadné akci svou levou spojkou
van Dijckem hlavou ujal vedení 1 : 0.. Podporován
hlasivkami 40.000 fanoušků z Amsterodamu, získával
Ajax pomalu a jistě střed pole, aby po změně stran
předváděl exhibiční hru. Řekové i jejich trenér, ma
ďarský exulant Ferenc Puškaš, však ještě doufali
že přece jen se jim podaří jednobrankový náskok
soupeře alespoň vyrovnat. Tři minuty před koncem,
však naopak holandský přeborník po chybě řeckých
zadáků Haanem zvýšil stav na 2 : 0 . To už stovky
raket holandských turistů osvětlily noční Londýn a
mnohým z 20.000 přítomných Řeků vytryskly slzy.
Přestože Ajax Amsterodam byl lepší jako celek,
nutno jmenovat dvě postavy, které se zasloužily o
triumf: skvělý pravý obránce Vasovič (bylo to jeho
třetí finále PMEZ: v r. 1966 v barvách P ptizánu
Bělehrad prohrál jeho tým s Reálem Madrid 1 : 2,
o tři roky později coby už hráč Ajaxu zažil porážku
s AC Milanem 1 : 4) a levý křídelní útočník Holan
ďan Cruijff.
" Proti Sovětům fandíme i hotentotům"
A N G LIE VÍTĚZEM , TURNAJE U EFA

Dríe 30. května vyvrcholil na hřišti pražské Sparty
na Letně XXIV. ročník mezinárodního fotbalového
turnaje UEFA, který je každoročně neoficiálním
mistrovstvím Evropy mladých fotbalových nadějí. Je
ho dějištěm byla celá řada slovenských, moravských
a českých měst a městeček, závěrečné boje (semi
finále a finále) se uskutečnily v Praze. Absolutními
vítězi se stali (celkem už počtvrté), fotbaloví junioři
Anglie, kteří měli spolehlivou obranu, z které se rych
le dostávali do protiútoku a v trestném území soupe
ře dokázali pohotově a tvrdě vystřelit. Ve finále dob
ré úrovně porazili ¡juniory Portugalska, 3 : 0. Bronzo
vou. medaili dostali neúspěšní obhájci prvenství, fot
baloví junioři Východního Německa. Jejich zápas o
3. místo s týmem SSSR skončil v normálním čase
1 : 1, Němci však o svém “bronzu’’ rozhodli v střílení
pokutových kopů, které vyhráli nad Sověty 5 : 3. .
Čs. fotbaloví junioři nenašli sice v soutěži přemo
žitele, přesto byli vyřazeni už ve skupině. Porazili
v Gottwaldově reprezentanty Řecka . 3:1, ve Vsetíně
remizovali s V. Německem 2 : 2, hráli však v zaha
jovacím střetnutí v Povážské Bystrici s NSR 0: 0.
Východoněmečtí fotbalisté mužstvo NSR porazili 3 : 1
a to rozhodlo o prvenství v C skupině a tím i o po
stupu do semifinále, kam postupovala jen jedna je
denáctka.
Stejně jako při všech zápoleních se SSSR, stal se i
turnaj UEFA v ČSR protisovětskou demonstrací,
konkrétně ta střetnutí, ve kterých nastoupili sovětští
junioři. Ve všech utkáních diváci fandili sovětským
soupeřům, dokonce křičeli heslo: “Proti Sovětům fan
díme i hotentotům” . Vrchol pak se dostavil v semi
finále, ve kterém se střetla reprezentační mužstva
SSSR a Anglie. Zápas skončil nerozhodně 1 : 1 a
tak podle stanov turnaje UEFA muselo se o finali
stovi rozhodnout ve střílení pokutových kopů. Angli
čané proměnili 4 z 5 možných penalt, sovětští junioři
jen 3.^ Dvakrát tedy sovětští hráči pokutový kop ne
proměnili a dvakrát bylo na vršovickém stadiónu ve
selo. Celé'hlediště'jako. na povel volalo: “Lenin, Le
nin,ýičit se, učit!.” A když pak. sovětští fotbalisté
opouštěli stadión," z několika stran se ozývalo: “Bra
vo, bravo, Sověti jsou k. o.” ..

V Aténách: Chelsea — Reál Madrid 1 : 1 a 2 : 1

Vítěz 11. ročníku druhé nejpopulárnější evropské
fotbalové soutěže “držitelů trofejí” byl určen až po
230minutovém boji. Prvé finálové střetnutí na Karaiskaki stadiónu v Aténách mezi fotbalisty londýnské
Chelsea a madridského Realu__ skončilo i po prodlou
žení 2 x 15 minut nerozhodně 1 : 1 (Chelsea vedla
brankou Osgooda v 56. minutě 1 : 0, Reál vyrovnal
v 89. minutě Zocou) a tak o 48 hodin později muselo
na stejném, stadiónu dojít k repríze. A tu před 45.000
diváky vyhrála zcela zaslouženě Chelsea brankami
Dempseyho a znovu Osgooda 2 : 1. Fotbalově lepší
bylo opakované střetnutí, ani však to nepřevýšilo
dobrý průměr. Londýnská Chelsea. vedla 2 : 0, Reál
po změně stran snížil na 1 : 2- a v závěru se jeho úto
ky přímo valily na anglickou branku, ale zadní řady
Chelsea byly k nepřekonání.
Sparta poráží Slavii — Trnava prohrála

: :

Fotbalová liga

::

Fotbalová sezóna ročníku 1970-71, která proběhla
ve stínu neúspěchu na mistrovství světa v Mexiku,
vstupuje už do své závěrečné fáze. Pouhá 3 ligová
kola nas dělí od posledního hvizdu, přesto čs. národ
ní mužstvo čekají ještě 2 střetnutí: červnové v Hel
sinkách s Finskem o body mistrovství Evropy a čer
vencové přátelské střetnutí v Rio de Janeiru proti
Brazílii. — Trnava prohrála, v druhém střetnutí sta
čila hrát nerozhodně, přesto se dá počítat s tím, že
se stane mistrem republiky. Boj snad bude ještě jen
o druhé místo, Sparta porážkou s Duklou má na něj
jen nepatrné šance. Rozhodnuto už je zřejmě i na
konci tabulky: z ligy sestoupí Plzeň a Gottwaldov,
tedy dvě mužstva historických zemí. Postoupí-li z 2.
ligy do první mimo Zbrojovky Brno Nitra, pak slo
venské týmy budou mít v nejvyšší soutěži opět pře
vahu.
Pozornost čs. příznivců kopané byla ve 26. kole 1.
ligy upřena hlavně k pražskému derby Sparty a Sla
vie, jehož průběh 20.000 platících diváků musel strh
nout. Byl to (už 176. derby) jeden z nejzdařilejších
zápasů pražských “S”, oba týmy hrály útočnou ko
panou, pěkně kombinovaly, byla to skutečně fotba
lová lahůdka. Slavie se sice v 53. minutě ujala Kli
mešem vedení 1 : 0, Sparta však brankami Jurkanina (v 80. minutě) a Gogha (v 86.) strhla ještě vítěz
ství na svou stranu. Kuriositou je, že toto pražské
derby pískal portugalský rozhodčí Riberio Saldanha,
a prý na výbornou. — Závěr sezóny zastihl v dobré
formě Žilinu. Po triumfu na Spartě porazila doma i
fotbalisty Trnavy 3: 1. Překvapením je porážka praž-

V prostorné hale Iberapuera v brazilském Sao
Paolu skončilo 29. května VI. mistrovství světa v
košíkové žen, které svou úrovní představovalo vrchol
dámského basketbalu. Rychlost, dynamika, přesné
rozehrávky, pohotová střelba — to byly hlavní znaky
moderní košíkové, na kterou zde chodilo každý den
přes 20.000 nadšených diváků. Ják se snad ani jinak
nedalo očekávat, titul mistryň světa obhájilo (bez po
rážky) družstvo SSSR, jehož dvoumetrové mužatky
(191etá Semenová měří dokonce 207 cm) udolaly své
soupeřky v druhých poločasech kondičně, v závěru
utkání běhaly po palubovce jak v nástupu, v tom jim
nikdo nemohl konkurovat.
Čs. děvčata obsadila na mistrovství světa velmi
čestné druhé místo, když prohřála trochu nešťastně
— jako stejně před 4 roky na mistrovství, světa v
Praze — s basketbalistkami Již. Koreje 71 : 74 a pak
s družstvem SSSR vysoko 69 : 88. V tomto utkání čs.
reprezentantky v 1. poločase skvěle bránily, chvilku
dokonce nad týmem SSSR dokonce vedly, těsně před
poločasem byl ještě stav nerozhodný 37 : 37, po změ
ně stran už nevydržely s mistryněmi světa "pekel
né” tempo.
Konečné pořadí finálové skupiny: 1. SSSR, 2. ČSR,
3. Brazílie,. 4. Jižní Korea, 5. Japonsko, 6.. Francie,
7. Kuba.
N ĚKO LIK NOVÝCH ČS. REKORDŮ

Lehkoatletická sezóna byla v ČSR odstartována
teprve před 4 týdny, už však první mezinárodní i
národní mítinky naznačily, že čs. reprezentanti se v
zimě na období srpnového mistrovství Evropy v Hel
sinkách dobře připravovali. Svědčí o tom několik
nových čs. rekordů, z nichž asi nejpozoruhodnější je
výkon vojáka prezenční služby Jaroslava Brabce z
pražské Dukly, který v Praze posunul hranici čs.
rekordu ve vrhu koulí na 19,73 m.
Pozoruhodný je i nový čs. rekord na 3.000 m přek.,
který v premiéře na ostravském tartanu vytvořil ča
sem 8:36,8 min. 231etý Dušan Moravčík. Moravčík
zlepšil dosavadní čs. rekord B. Zháněla hned o 3 vt.
— Třetí čs. rekord “padl” v Praze v trojskoku. 241etý
Václav Fišer skočil 16,55 m.
Nejlepších letošních výkonů dosáhl bývalý světový
rekordman v hodu diskem Ludvík Daněk, který v
Bratislavě vyhrál svou disciplinu, když hodil 64,82
m, dále pak překážkář L. Nádeníček (časem 13,6 vt.
vyrovnal svůj vlastní čs. rekord na 110 m překážek)
a z žen se jako první vyznamenala' olympijská pře-'
bomice ve skoku vysokém M. Huebnerová (Rezková),
která v Ostravě zdolala hned na počátku sezóny
1,83 m. “Ostrý” limit pro účast na mistrovství Evro
py v Helsinkách splnila i halová - mistryně Evropy
nadějná Karbanová, která skočila 1,80 im

ských vojáků s VSS Košice 0 : 1. Lok. Košice porazila^Ostravu 2 : 0 a Inter Bratislava hrál v Gottwal
dově 1 : 1. Plzeň, odsouzená k sestupu, prohrála na
Tehelném poli se. Slovanem Bratislavou 1 : 3. Tatran
Prešov, porazil v procházkovém tempu Třinec a Tep
lice s Trenčínem se rozešly za remizy 2 : 2 .
V 27. kole Sparta prohrála s Duklou zcela zaslouže
ně 2 : 3 a naděje na druhé místo v tabulce klesly
na bod mrazu. Velká sláva nebyla ani v Tmavě,
kde^ domácí Spartak jen s velkým štěstím uhrál s
pražskou Slavní remizu 1 : 1, což byl vlastně první
bod, který Trnava v letošní sezóně ztratila doma.
Ve skvělé formě hrající Žilina uhrála 1 bod i v Bra
tislavě, kde hrála s Interem 2 : 2. Košické tým y zí
skaly po dlouhé době plný počet 4 bodů: Lokomotiva
vyhrála nad Teplicemi 2 : 0 a VSS rovněž 2 :0 nad
Slovanem Bratislava. — Plzeň se už zřejmě smířila
se sestupem^ a hraje se jí-tedy lépe. Porazila doma
Tatran Prešov 3: 0. — Druhý sestupující TJ Gott
waldov prohrál v Ostravě 2 : 4, a. Třinec porazil
Trenčín 1: 0.
Tabulka po 27. kole: 1. Trnava 37 bodů, score
ol : 24; 2. VSS Košice 34 b.: 3. Ostrava 32 b.: 4.
Sparta Praha 31 b.; 5. Teplice 29 b.; 6. Slovan Bra
HEJMOVÁ NEDOSTALA ZÁRUKU
tislava, 7. Inter Bratislava (po 28 b.); 8. Trenčín,
Tabletenisové družstvo Marty Hejmové-Lužové, 9. Třinec (po 27 b.); 10. Dukla Praha, 11. Prešov (po
DSC Duisburg - Kaiser- mělo se střetnutí hrát na 26 b.); 12. Lok. Košice. 13. Žilina, 14. Slavia Praha
berg postoupilo bez bojů neutrální půdě ve Vídni. (po 24 b .); 15. Plzeň 20 b.; 16. Gottwaldov 15-bodů.
do finále Poháru veletrž Organizační výbor však
ních měst. V semifinále rozhodl, že vina je na
HLAS DOMOVA
;měly stolní tenistky toho straně čs. klubu, neboť
Vychází čtrnáctidenně. Řídí redakční kruh.
to předního týmu NSR Hejmové, která je nyní
Adresa: Hlas domova,
hrát s družstvem Lokomo německou státní občan
8. Moorhouse St., Richmond, Vic., 3121.
tivy Bratislava. Jelikož kou, nebyl schopen obsta
Telefon: 42-5980
všakj bratislavský klub ja ra t záruční list čs. úřa
ko pořadatel utkání ne dů. Soupeřem DSC Duis ROČNÍ PŘ ED PLA TN É: (Austr.) $ 6.-, jednotlivý
mohl zaručit bezpečí člen burg - Kaiserberg ve fi
výtisk 25 c.
ky družstva DSC Duisburg nále PVM bude 26. červ PŘEDPLATN Ě BO ZÁMOŘÍ: lodí za přibližně totéž
- Kaiserberg, bývalé čs. na v Aténách Ferencvá- předplatné, tj. austr. nebo NZ $ 6.-, £stg. 3.-, US $ 7. •
reprezentantky,
dvojná roš Budapešť.
nebo ekvivalent v jiné měně. — Výši leteckého pří
sobné mistryně Evropy
—
O
—
platku do různých zemí sdělíme na požádám obratem.

